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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003086-34.2022.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005523-29.2020.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADO:KLEDSON DE MOURA LIMA   8786810   
AGRAVADO: ANTONIO ARTIDERO SOARES LEMOS 
ADVOGADO: JOSÉ SILVA BANDEIRA (OAB TO005468) 
ADVOGADO: GRACE KELLY MATOS BARBOSA (OAB TO006691) 
ADVOGADO: UEMERSON DE OLIVEIRA COELHO (OAB TO006986) 
AGRAVADO: HAGTTA LOURENNA RODRIGUES LEMOS PASS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO PATRONO E DA PARTE. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. 
LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A parte vencedora e seu 
procurador possuem legitimidade concorrente para cobrar, na fase de cumprimento de sentença, o valor dos honorários 
advocatícios de sucumbência. 2. O artigo 39 da Lei Complementar Estadual nº 20/1999, que dispõe sobre a organização e o 
funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins, traz a destinação dos honorários advocatícios em feitos que 
envolvam a Fazenda Pública, devendo eles ser dedicados aos Procuradores do Estado. 3. No presente caso, resta demonstrado 
nos autos que o Estado do Tocantins, através de sua Procuradoria própria, peticionou requerendo a intimação do executado para  
pagar os honorários advocatícios de sucumbência em que foi condenado, nos termos previstos no artigo 39 da citada legislação 
estadual e nas Resoluções nsº 01 e 02/2014 do Conselho de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins, 
através de depósito bancário identificado ou transferência eletrônica na conta corrente de titularidade da Associação dos 
Procuradores do Estado do Tocantins - APROETO, ou via emissão de boleto bancário. 4. Recurso conhecido e provido, para 
reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito originário em relação ao cumprimento da sentença 
de cobrança de honorários advocatícios promovido pela Fazenda Pública Estadual. 
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, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar a decisão singular 
e determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença originário, 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. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALMAS 

1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Juiz de Direito JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Coordenador das  atividades afetas à Central de 
Execuções Fiscais da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo 
de 30 (trinta) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que, por este Juízo, tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 
0003577-66.2017.8.27.2716, que o ESTADO DO TOCANTINS move em face de WILLIAM VALERIO ALVES RIBEIRO. E, como 
esteja(m) em lugar incerto e não sabido, conforme cientificou o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça incumbido da diligência, 
fica(m) CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos os termos da ação supra bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão de Dívida Ativa n. J-4891/2017, no valor de R$ 
25.524,62 (vinte cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), ou garantir a execução nomeando bens 
à penhora, sob pena de não O fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o pagamento da dívida. Fica(m) 
intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para conhecimento de todos é 
passado o presente Edital, sendo o mesmo,  publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Dianópolis-TO, 13 de julho de 2022. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico (a) Judiciário (a), digitei e conferi. 
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ARAGUAINA 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias 
O DOUTOR SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS 
PÚBLICOS DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI... FAZ SABER a todos quantos o 
presente Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da  Vara dos Feitos das Fazendas e Registros 
Públicos, se processam os autos da Ação de REINTEGRAÇÃO DE POSE nº 0003755-40.2020.8.27.2706, proposta pelo 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA em desfavor de GLACY ROSSANA FERREIRA COSTA, sendo o presente para CITAR a requerida 
GLACY ROSSANA FERREIRA COSTA, brasileira, solteira, autônoma, inscrita sob o  CPF n° 633.499.151-00 que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial, para, querendo, oferecer defesa ao pedido, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tudo em conformidade com o r. despacho proferido no evento 74. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Just iça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos treze dias do mês de julho do 
ano de dois mil e vinte e dois (13/07/2022). Eu, Maria de Jesus Fernandes da Silva, Técnica Judiciária que o digitei. Juiz 
SÉRGIO APARECIDO PAIO.  
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 5895013 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSE CARLOS DARIO DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 41427254168, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025059-95.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.049,36 (dois mil, quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), representada pela CDA n° 20200050371, datada de 
20/10/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação via edital em relação ao executado JOSE CARLOS DARIO DA SILVA, conforme formulado pelo exequente. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias 
acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do executado JOSE CARLOS DARIO DA SILVA, por meio de edital, com 
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, 
intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. 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 13 
dias do mês de julho de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5898680  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): HELENA ALVES FERNANDES - CPF n°: 947.664.011-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023790-21.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.138,95 
(dois mil, cento e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), representada pela CDA n° 20200044624, datada de 01/10/2020 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado 
pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Intime o exequente acerca do presente 
despacho; 2. Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, 
da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime a exequente para impulsionar o feito executivo no 
prazo de 30 (trinta) dias. 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 14 dias do mês de julho de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA 
JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 5898932 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSÉ PEREIRA NETO - CPF/CNPJ n°: 23702923268, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026495-26.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.315,33 
(dois mil, trezentos e quinze reais e trinta e três centavos), representada pela CDA n° 20190002229, 20190002230,  datada de 
11/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defi ro 
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do 
art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" 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 14 dias do mês de julho de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5899544  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOAO BATISTA BARROSO DE CARVALHO - CPF n°: 191.273.161-49, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0011321-
40.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.768,44 (quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), representada pela 
CDA n° º: Nº: 20190037070, datada de 31/03/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao 
exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais 
e Saúde que: 1. Intime o exequente acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do executado por meio de edital, com 
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, 
intime a exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. 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 14 dias do mês de 
julho de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS)  Nº 5900958 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): NATANAEL LONDRES DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 687.160.952-00, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004441-
32.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.579,43 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), representada pela CDA n°  
20190030092, datada de 25/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito loca l, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica adver tida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 14 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5901147 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA ALVES BATISTA - CPF/CNPJ n°: 18892604104, por estar atualmente em lugar incerto e não 
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sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004382-44.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.354,69 
(três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20200000013 
e 20200000014 , datada de 02/01/2020 , acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito loca l, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica adver tida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 14 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5901504 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LUZIA PEREIRA REIS - CPF/CNPJ n°: 771.761.621-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005268-43.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.746,20 
(dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), representada pela CDA n° 20190029756, datada de 17/10/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais;" 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 14 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 5880343 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): SUSANNE ROCHA DE CARVALHO - CPF/CNPJ n°: 01604858192, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024316-
85.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.965,15 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), representada pela CDA n° 
20200043052, datada de 01/09/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito loca l, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, 
DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 
que: 1- Intime o exequente acerca do presente despacho; 2- Promova a citação da parte executada por meio de edital, com 
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3- Decorrido o prazo supradelineado, 
intime a exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. 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 12 dias do mês de julho de 
2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5901711 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): FABRICIO FERREIRA ALVES - CPF/CNPJ n°: 812.291.511-68, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005230-31.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.354,28 
(dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), representada pela CDA n° 20190030557, datada de 
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04/11/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 14 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5902313 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ADEMAR CORIOLANO PEREIRA - CPF/CNPJ n°: 765.171.441-53, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004165-
98.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.320,33 (dois mil, trezentos e vinte reais e trinta e três centavos), representada pela CDA n° 20190029956 e 
20190029957, datada de 21/10/2019 , acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 14 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃIO (COM PRAZO DE 30 DIAS)  Nº 5902419 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): OLINDA DA SILVA BARBOSA - CPF/CNPJ n°: 798.843.931-68, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003524-13.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.826,14 
(dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), representada pela CDA n° 20190029633, datada de 17/10/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais;" 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 14 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5903013 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): CILEIA FERREIRA CORADO - CPF/CNPJ n°: 596.808.811-72, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000694-74.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.796,86 
(dois mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20190029071, datada de 
14/10/2019., acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, f ica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
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Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 14 dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5881799  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): OSMAR FERNANDES DE FREITAS MENEZES - CPF n°: 292.798.103-59, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027699-
71.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.218,35 (um mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20200051519, datada de 02/12/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito loca l, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica adver tida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;.)" 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 12 dias do mês de julho de 2022. Eu, JORDANIO 
CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5857145  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): IVAN CARVALHO PEREIRA - CPF n°: 850.304.492-72, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010767-08.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.786,73 
(três mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), representada pela CDA n° 20190035510, datada de 
26/11/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação via edital formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê 
ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s) 
executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; 
e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta) 
dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital 
apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se.)" E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diár io Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês 
de julho de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, 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 5899914  
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 0027036-
25.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA RAIMUNDA ARAÚJO DA COSTA, CPF nº 
950.772.001-49, 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 56 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. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte exequida, para liberação dos 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5227 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2022 8 

 

 
 

valores penhorados no evento 49, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos respectivos 
valores; 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. 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 14 dias do mês de julho de 
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 0027036-25.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA RAIMUNDA ARAÚJO DA COSTA 
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 EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte exequida, para liberação dos valores penhorados no evento 49, 
devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos respectivos valores; 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. Cumpra-se. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1625/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 14 de julho de 2022 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
15/7/2022 à 22/7/2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 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, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
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IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por 
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Sérgio Aparecido Paio, Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Cível da Comarca de 
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro 
de 2017, pelo período compreendido entre às 12h00 do dia 15/7/2022 às 11h59 do dia 22/7/2022. 
§ 1º. Fica designada a servidora João Antônio Rodrigues de Carvalho, Escrivão Judicial, lotado(a) na 1ª Vara Cível da 
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Bento Fernandes da Luz, telefone (63)98442-5866, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliadora Patrícia Bento da Silva, telefone (63)99225-0081, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. Ficam informados os contatos telefônicos e e-mails, para o plantão do Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde, com 
suporte em caráter de urgência, nos termos do SEI n°22.0.000013561-9, por meio do telefone (63)99966-4032, e, e-mail 
gerenciajudicial@saude.to.gov.br. 
Art. 6°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
  

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 
Portaria Nº 1619/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 13 de julho de 2022 
Lotar servidor cedido na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína/TO, para atuar nos serviços judicias , e dá 
outras providências. 
Excelentíssimo Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Juiz de Direito FABIANO RIBEIRO, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 10, de 11/01/1996, e, 
Considerando a necessidade de otimizar o desempenho jurisdicional na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Araguaína/TO e, a rotina de trabalho naquela serventia; 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5227 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2022 10 

 

 
 

Considerando o interesse e a conveniência da Administração Pública; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alínea c, da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.1996; 
Considerando o contido no processo SEI n° 22.0.000019487-9. 
R E S O L V E: 
Artigo 1º. Lotar o servidor cedido, Leandro Barros de Moura, portador do CPF n° 020.414.321-79, na 1ª Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Araguaína/TO. 
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 11 de julho de 2022. 
Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
  

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 
Portaria Nº 1610/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 12 de julho de 2022 
Lotar servidora cedida na Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública da Comarca de Araguaína-TO, para atuar nos 
serviços administrativos e judicias, e dá outras providências. 
Excelentíssimo Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Juiz de Direito FABIANO RIBEIRO, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 10, de 11/01/1996, e, 
Considerando a necessidade de otimizar o desempenho jurisdicional e administrativo na Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública da Comarca de Araguaína-TO e, a rotina de trabalho naquela serventia; 
Considerando o SEI nº 19.0.00003938-2; 
Considerando o interesse e a conveniência da Administração Pública; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c” da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.1996. 
R E S O L V E: 
Artigo 1º. Lotar a servidora cedida, Jucélia de Almeida Pedroso Souza, portadora do CPF n° 851.997.291-87, na Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública da Comarca de Araguaína-TO. 
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de julho de 2022. 
Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
  

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0014080-06.2022.8.27.2706 
Acusado: C.M.DE.M 
 Vítima: G.N.DOS.S 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: C.M.DE.M, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/08/1997, ajudante de serralheiro, natural de Novo Repartimento-PA, filho de Cláudia Martinho de Melo, cadastrado no 
CPF de Nº 066.442.631-00 , atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as 
medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste 
procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do 
imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, 
devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda 
de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a 
pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local 
de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de 
preservar a integridade física e psicológica da ofendida. As restrições não abrangem o filho em comum do casal, de modo que as 
visitas paternas devem ser intermediadas por terceiro. As partes ficam orientadas a resolver outras questões, se for o caso, por 
meio de ação própria na vara de família. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas 
poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código 
Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.PRAZO DE 
VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que 
venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória ou de qualquer outra causa de extinção 
do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a 
vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não 
possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal 
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correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração 
será de seis meses...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum 
da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 13 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0012939-83.2021.8.27.2706 
Acusado: JACINTO FERREIRA DA SILVA 
 Vítima: PATRÍCIA CAROLINA DE ABREU 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADA: Patricia Carolina de Abreu, brasileira, 
solteira, nascida aos 04/07/1988, natural de Araguaína-TO, filha de Maria Carolina De Sousa Abreu, cadastrada no CPF de n° 
099.429.164-74, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo 
improcedente o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER JACINTO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 
02/07/1958, filho de Raimunda Ferreira da Silva, portador do CPF nº 281.595.861-91, da imputação prevista pelo artigo 129, § 9º, 
do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica 
afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 13 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  INQUÉRITO POLICIAL - PORTARIA 
Nº dos Autos: 0031100-15.2019.8.27.2706 
Acusado: F.L.DOS.S 
 Vítima: V.DA.S 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: V.DA.S, brasileira, vulgo "Val", em união 
estavel, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de FRANCISCO LIMA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pela contravenção penal de vias de fatos...". 
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, 13 de julho de 2022. Eu,  Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0007242-81.2021.8.27.2706 
Acusado: J. F. DA S. M. 
Vítima: A. C. DE A. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: A. C. DE A., brasileira, união estável, 
diarista, filha de Antônio Setuba de Almeida e Francisca Cardoso dos Santos, CPF: 700.880.732-54, atualmente em local incerto 
ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Recebo a 
denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em 
qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa 
para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe 
oferecimento de defesa...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do 
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0000185-12.2021.8.27.2706 
Acusado: SERGIO FERNANDES DE SOUSA 
 Vítima: KIMBERLY SOUSA COSTA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
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edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: KIMBERLY SOUSA COSTA, brasileira, 
solteira, estudante, natural de São Geraldo do Araguaia - PA, nascida em 24/08/1999, filha de Gilcilene Viana de Sousa e 
Franscisco Veloso Costa, CPF n.º 059.893.931-80, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida 
nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 
parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR SÉRGIO FERNANDES DE SOUSA, brasileiro, 
solteiro, natural de Araguaína/TO, nascido em 26/04/1993, filho de Rosa Oliveira de Andrade e Inacio Fernandes de Sousa, 
portador do CPF nº 048.709.931-12, como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Fica o acusado, portanto, 
condenado definitivamente à pena de 3 (três) meses de detenção. Fixo o regime inicial aberto, ante a determinação contida no 
artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. Opero a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual 
seja, limitação de fim de semana (artigo 48 do CP)...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via f ica 
afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 13 de julho de 2022. Eu,  Albertino Coelho Neto, 
estagiario, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação:  Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0009765-03.2020.8.27.2706 
Acusado: ARAO DE LIRA ABREU 
 Vítima: LAURECI PEREIRA DA SILVA  
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: ARÃO DE LIRA ABREU, brasileiro, 
solteiro, lavrador, nascido aos 20/07/1979, natural de Riachão-MA, filho de Graciliano da Silva Abreu e Maria das Neves de Lira 
Abreu, RG nº 25686622003-0-SSP/MA, CPF n 007.931.453-84, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, e por tudo mais que 
dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR ARÃO DE LIRA ABREU, 
brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 20/07/1979, natural de Riachão/MA, filho de Graciliano da Silva Abreu e Maria das 
Neves de Lira Abreu, RG nº 25686622003-0-SSP/MA, CPF nº 007.931.453-84, como incurso nas sanções dos artigos 147, 
caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e 129, §9ª, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006. Aplicando-se 
o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, ARÃO DE LIRA ABREU, definitivamente 
condenado, em primeira instância, a 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção...". Para conhecimento de todos é passado 
o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 16 de julho de 
2022. Eu,  Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e subscrevi. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1622/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 13 de julho de 2022 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO a remoção provisória, por motivo de saúde, da servidora Fabiana da Silva Nunes, Oficiala de Justiça 
Avaliadora da Comarca de Arraias para a Comarca de Palmas, pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, no 
período de 31/5/2022 a 30/5/2023, decisão proferida no processo SEI nº 22.0.000012886-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, matrícula nº 274735, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE ARRAIAS no período de 05/07/2022 a 
30/05/2023, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais de inscrições de interdição 
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 o virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, nos autos do 
processo nº 00010161620198272711, Ação de Curatela,  foi decretada a INTERDIÇÃO do Senhor  ELISANDRO DE SOUZA 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5227 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2022 13 

 

 
 

SILVA, brasileiro, maior, residente e domiciliado em Combinado/TO, tendo sido nomeada CURADORA a Senhora NILZA 
BARBOSA DE SOUZA, conforme a sentença acostada ao evento 97 dos autos supracitados, a seguir transcrita seu dispositivo: 
"Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, via de 
consequência, DECRETO a interdição de ELISANDRO DE SOUZA SILVA, 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 NILZA BARBOSA DE SOUZA 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 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. 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 nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de 
Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. PRI. Cumpridas as formalidades legais, DÊ-
SE baixa definitiva nos autos. Cumpra-se. Documento eletrônico assinado por 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, Zulmira da Costa Silva, Técnica Judiciária, digitei 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste Edital expedido nos autos de n. 0000816-03.2019.8.27.2713 realiza a CITAÇÃO dos requeridos ALGO MAIS BRASIL 
CONVENIÊNCIA EIRELI-ME e ANTONIO GONCALVES NETO, de todos os termos da presente demanda, bem como 
INTIMAÇÃO dos mesmos para que, querendo, manifeste-se nos presentes autos, apresentando sua defesa. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, TO, ao 13 dias do mês de julho de ano de 2022 Eu, Lorena Aparecida 
Menezes Reis Rocha Técnica Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. 
 

Editais de citação 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE 30 DIAS 
Chave: 159023188916 
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS 
EXECUTADO: LIDER ATACADISTA EIRELLI E  CLEYTON SILVA TOLEDO 
O Excelentíssimo Senhor Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colinas do 
Tocantins, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação EXECUÇÃO FISCAL nº 00009225220168272718 movida pelo ESTADO 
DO TOCANTINS em face de LIDER ATACADISTA EIRELLI, CNPJ nº 19473607000117 E  CLEYTON SILVA TOLEDO, CNPJ 
70452247101. E não tendo sido possível a citação via postal e pessoal, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, tem o 
presente edital, nos termos do art. 8, inciso IV, da Lei 6.830/80, a finalidade de CITAR a executada LIDER ATACADISTA 
EIRELLI E  CLEYTON SILVA TOLEDO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do débito com juros multa de 
mora e encargos indicados na CERTIDÃO de Dívida Ativa, ou garantir a execução na forma do art. 9º da Lei nº. 6.830/80.E para 
que chegue ao conhecimento de todos e dos INTERESSADOS e que, para no futuro não se venha a alegar ignorância, foi 
expedido o presente edital que será publicado e afixado na sede deste Juízo, na forma da Lei. DADO e PASSADO nesta Cidade 
de Colinas do Tocantins 13 de julho de 2022. Eu, LORENA APARECIDA MENEZES REIS ROCHA, TÉCNICO(A) 
JUDICIÁRIO(A), matrícula 282247, o digitei, e eu, VALQUIRIA LOPES BRITO, Chefe de Secretaria, matrícula 216851 o conferi e 
subscrevo, por ordem do MM. Juiz de Direito. 
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1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 
CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000568-71.2018.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: REGINALDO GOMES DA SILVA LEITE ADVOGADO: LUCIANA OLIANI BRAGA (DPE) RÉU: MAURÍLIO FERREIRA DA 
CRUZ ADVOGADO: LUCIANA OLIANI BRAGA (DPE) EDITAL Nº 5892920 FAZ SABER a todos os que o presente edital virem 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital INTIMA o acusado MAURÍLIO FERREIRA DA CRUZ, CPF: 
053.900.291-78, brasileiro, solteiro, montador em rodeio, natural de Colinas do Tocantins-TO, nascido em 06/11/1997, filho de 
Iracema Ferreira da Cruz, portador da carteira de identidade nº 11.466.388 SSP/TO, residente na rua Araguarina, n° 911, setor  
Santa Rosa, na cidade de Colinas do Tocantins-TO, nos autos de ação penal nº 0000568-71.2018.8.27.2713/TO, por estar (em) 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo  de 
dar inicio ao cumprimento da pena a ele imposta, qual seja, de 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 06(seis) meses 
de detenção,  no REGIME SEMIABERTO, com regalias  do  ABERTO DOMICILIAR, mediante cumprimento das seguintes 
condições: "[...]Deverá recolher-se à sua residência, no período noturno, a partir das 19h00min e  sair  às  06:30  da  
manhã  para  trabalhar,  de  segunda  a  sexta, sendo  que  aos  sábados, domingos e feriados deverá ficar recolhido por 
tempo integral; Deverá informar número de telefone e WhatsApp válidos,  no prazo de 05 dias, e sempre que houver 
mudança de número de telefone e WhatsApp; Não mudar de residência, sem prévio aviso a este Juízo; Não poderá se 
ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial. O reeducando fica advertido de que o descumprimento da(s) 
condição(ões) acima, bem como a prática de nova infração penal, importará na revogação do benefício concedido e a regressão 
para o regime mais rigoroso, a ser cumprido em unidade prisional específico adequada ao cumprimento do atual regime.[...]"   
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado 
do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, 
Estado do Tocantins, aos 13 de julho de 2022. Eu, _____ (Gabriella da Silva Sousa), Estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 5837418 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO 
(PRAZO DE 20 DIAS) 
O Dr. ?MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pela Escrivania do Cartório de 
Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2° Cível, no qual por este meio CITAR: SILFARLEY MACHADO 
GOULART, brasileiro, casado, agropecuarista, inscrito no R.G. nº 199862 – 2ª via SSP/TO e CPF 605.193.391-34, para tomar 
conhecimento da Ação de Procedimento Comum Cível, processo n.° 0003720-90.2019.8.27.2714, em que figura como 
inventariante: EURIPEDES GOULART FERREIRA e inventariada: Espólio "de cujus" CECILIO PAULO GOULART. 
ADVERTINDO: de que não sendo contestada a presente ação no prazo legal, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrado 
pela autora na inicial. E INTIMAR para os termos do respeitável decisão contida no evento 83 cuja parte a seguir transcrevo: 
"... CITE-SE o Requerido SILFARLEY MACHADO GOULART por edital para, querendo, apresentar contestação no prazo de até 
20 dias. Caso não o faça, será nomeado curador especial. Nesse caso, NOMEIO a DPE como curadora especial da ré. Expeça - 
se o necessário. Cumpra - se." Colméia-TO, 26/05/2022. Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia - TO, aos ? _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de 
direito. Eu _______, OSVALDO DIAS BARBOSA NETO?, Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu _________Certifico e dou 
fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO., 06/07/2022 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL Nº 5891625 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
(TERCEIRO DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE DEZ DIAS) 
O Dr.  MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 00029202820208272714, 
Ação de Interdição no qual foi decretada a interdição de: JOSÉ CARDOSO DA CRUZ, brasileiro, solteiro, incapaz, portador da 
carteira de identidade RG 820.447, SSP-TO, CPF 009.302.871-77, natural de Caturaí, no estado de Goiás, onde nasceu no dia 
06 de abril de 1964, filho de Iracy Cardoso da Cruz, Portador de doença degenerativa, hanseníase, a muito tempo em estágio 
avançado, sendo essa a razão que impossibilita o Interditando de gerir os atos da vida civil; e encontra-se incapacitada para 
assinar documentos e efetuar transações comerciais, sendo inteiramente incapaz de reger sua pessoa e administrar seus 
negócios na vida civil. Tendo sido nomeada curadora, a Sra: BENTA ARAÚJO DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, 
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portadora do RG nº 368.795, SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 745.778.241-91, filha de José Pereira da Silva e de Maria Luzia 
Francisca de Araújo, natural de Itaporã do Tocantins, onde nasceu no dia 08 de agosto de 1978 residente e domiciliada em 
Itaporã do Tocantins, na Rua Floriano Peixoto, Nº 315, centro, 63-98449-9142. E nos autos supra a interdição foi decretada por 
sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 02/03/2022, no evento 48, como segue transcrita a parte final: “... III- 
DISPOSITIVO: Por todo o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, decreto a interdição 
do curatelado JOSÉ CARDOSO DA CRUZ e, consequentemente, julgo extinto processo com resolução de mérito, com base no 
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 1.775, do Código Civil, nomeando como curadora definitiva a requerente , 
Sra. BENTA ARAÚJO DA SILVA, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer 
naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Fica advertida a curadora que os valores porventura percebidos 
de entidade previdenciária ou de outras fontes deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do 
interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código 
Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do múnus, sob pena de responsabilidade civil e 
criminal, intimando-se a curadora para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que a curadora não está autorizada 
a vender bens do interditado sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva – se a presente 
interdição junto ao Registro Civil do interditado. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.  
Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Intimem – se. Cumpra – se.” 
Colmeia – TO, . Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Nada mais havendo para constar, encerrou-se a presente 
audiência, lavrando-se o presente termo. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia – TO. 13 de julho de 
2022 ?(13/07/2022)?. _____________ Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito. Eu _______, RAFAEL ALVES DE 
SOUSA, Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do 
presente edital, nesta data. Colméia- -TO., 13/07/2022.  
 

FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1628/2022 - PRESIDÊNCIA/DF FILADÉLFIA, de 14 de julho de 2022 
O excelentíssimo senhor juiz de direito e diretor do foro desta comarca de Filadélfia - TO, Luatom Bezerra Adelino de Lima, no 
uso das atribuições legais e na forma da lei,  
CONSIDERANDO a assinatura dos Contratos nº 73 e 74/2020 (eventos 3140060 e 3140734), no processo SEI 
n. 18.0.000035012-1. 
CONSIDERANDO o teor do Memorando 1476 DSG, do processo SEI n. 22.0.000022411-5, solicitando dados atualizados acerca 
do Fiscal de Execução de Contrato relativo aos serviços de limpeza, copeiragem, recepção, exercidos pela empresa MONTANA 
ASSESSORIA EMPRESARIAL- EIRELI. 
RESOLVE: 
Artigo 1º. DESIGNAR o servidor FELIPE EDUARDO ROCHA PINHEIRO, matrícula funcional, 363993, Secretário do Juízo, para 
exercer a função de fiscal titular de execução de contrato nesta Comarca de Filadélfia/TO, relacionado aos serviços de limpeza. 
Artigo 2º. DESIGNAR a servidora DORIENE DE ARAÚJO GALVÃO, matrícula funcional, 354097, Chefe da Serventia Criminal, 
para, na ausência da titular, exercer a função constante no artigo 1º desta Portaria. 
Artigo 3º. REVOGAR a Portaria Nº 464/2018, de 27 de fevereiro de 2019 no que se refere a designação de Regina Alves de 
Araújo para a função do artigo 1º desta Portaria. 
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Luatom Bezerra Adelino de Lima , Juiz de Direito, em 14/07/2022, às 14:14, conforme 
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

GURUPI 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 00126183420208272722 por Fundação UNIRG em desfavor KATILENE VIEIRA DOS SANTOS, 
sendo o presente para CITAR a requerida KATILENE VIEIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF (MF) sob o nº 92050530153 
estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente 
que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de 
advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir -se-á de 
pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 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 
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Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 
de Julho de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 00139223920188272722 por Fundação UNIRG em desfavor VINICIUS NUNES DA SILVEIRA, 
sendo o presente para CITAR o requerido VINICIUS NUNES DA SILVEIRA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 05493385198 estando 
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente que o 
pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de advogado no 
importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir -se-á de pleno direito 
o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 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 e 
afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de Julho 
de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 50009205820118272722 por Fundação UNIRG em desfavor LEANDRO RAMOS BARROS, 
sendo o presente para CITAR o requerido LEANDRO RAMOS BARROS, inscrito no CPF (MF) sob o nº 00307286142 estando 
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente que o 
pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de advogado no 
importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido nos autos. E para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diár io da Justiça do Estado e 
afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de Julho 
de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 00044646120198272722 por Fundação UNIRG em desfavor MARIUZA DA SILVA QUEIROZ 
NUNES, sendo o presente para CITAR o requerido MARIUZA DA SILVA QUEIROZ NUNES, inscrito no CPF (MF) sob o nº 
00808394100 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. 
Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com 
honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 
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 e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, aos 14 de Julho de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de Ação Monitória, processo nº 50008631120098272722 por Fundação UNIRG em desfavor CELSON RESPLANDES BARROS, 
sendo o presente para CITAR o requerido CELSON RESPLANDES BARROS, inscrito no CPF (MF) sob o nº 00808394100 
estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente 
que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de 
advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir -se-á de 
pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido 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 e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 
de Julho de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
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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: ELI E ELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, CNPJ nº 
08.963.693/0001-20, e dos sócios solidários da empresa, ELEVANIA ETERNA DA SILVA, CPF. 968.324.011-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos 
Eletrônico - e-Proc – n° 0004700-52.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). J-594/2014, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 11.170,36(onze mil cento e setenta reais e trinta 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 09 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. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam 
os autos de Usucapião n. 00017781020218272728, proposta por, PAULO HUMBERTO RIBEIRO DA SILVA, inscrito no CPF n. 
43619061904, em face de COAPA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO TOCANTINS,  inscrito no CNPJ n. 
02893830000110, e ficam, neste ato, CITADOS POR EDITAL OS EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS OU EM LOCAL 
DESCONHECIDO, bem como CONFINANTES E CÔNJUGES, dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, no 
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). Tudo 
conforme trecho do despacho a seguir transcrito: “APENSAR ÀS AÇÕES 0001834-43.2021.8.27.2728 E 0001806-
75.2021.8.27.2728. DEFIRO a gratuidade da Justiça. A distribuição deve juntar aos autos certidão quanto a existência de ações 
possessórias ou de terras em face da parte autora. Cite-se e intime-se a parte requerida NECESSÁRIA CITAÇÃO DO 
CÔNJUGE, bem como todos os CONFINANTES E CÔNJUGES. A citação deve ser feita por AR, salvo zona rural e local de difícil 
acesso que deve ser feita por oficial de justiça. Dentro da comarca, proceda-se por oficial de justiça, vez que os correios não 
funcionam regularmente. Expedir edital com prazo de 30 dias para citação de interessados incertos ou desconhecidos nos 
termos do art. 259, I, CPC. Bem como para citação daqueles que estão em local desconhecido. Citar por edital também os réus e 
os confinantes e cônjuges. A contestação deverá ser apresentada em 15 dias contados da citação, sob pena de revelia e 
presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial. Intimem-se, para manifestarem eventual interesse na causa, as 
Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, bem como o Ministério Público. Aline Marinho Bailão Iglesias Juíza de 
Direito.”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que 
será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta 
cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 08 de julho de 2022. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 
271156, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam 
os autos de Usucapião n. 00037651820208272728, proposto por, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA, inscrito no CPF n. 
18584608320, em face de SAID ALVES inscrito no CPF n. 00295221100 e HORACIO ANTONIO DE AVELAR,  inscrito no CPF 
n. 00278521134, e ficam, neste ato, CITADOS POR EDITAL OS EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS ou em LOCAL 
DESCONHECIDO, dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). Tudo conforme trecho do despacho a 
seguir transcrito: “Citem-se as partes requeridas NECESSÁRIA CITAÇÃO DOS CÔNJUGES, bem como todos os confinantes, de 
todos os termos da presente ação. A citação deve ser feita por AR, salvo zona rural e local de difícil acesso que deve ser feita 
por oficial de justiça. Expedir edital com prazo de 30 dias para citação de interessados incertos ou desconhecidos nos termos do 
art. 259, I, CPC. Bem como para citação daqueles que estão em local desconhecido. A contestação deverá ser apresentada em 
15 dias contados da citação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial. Intimem-se, para 
manifestarem eventual interesse na causa, as Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, bem como o Ministério 
Público. Notifiquem-se ainda para conhecimento da ação, os credores hipotecários indicados nas certidões de imóveis. A 
distribuição deve juntar aos autos certidão quanto à existência de ações possessórias ou de terras em face da parte autora. 
Cumpra-se. Novo Acordo/TO, data certificada pelo sistema.”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de 
Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e 
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publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 11 de julho de 
2022. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam 
os autos de Usucapião n. 00037010820208272728, proposta por, MARIA APARECIDA DA CONCEICAO MONTEIRO, inscrita no 
CPF n. 01543739156 e GEORGE NUNES DE ALCANTARA, inscrito no CPF n. 85438502153, em face de GERSON OTÁVIO 
BENELI,  inscrito no CPF n. 06087437800, MARCIA  CRISTINA  MACHADO  BENELI, inscrita no CPF n. 06795442837 
e OTTMAR REYNALDO ELSNER,  inscrito no CPF n. 92439055891, e, ficam, neste ato, CITADOS POR EDITAL OS 
EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS OU EM LOCAL DESCONHECIDO, dos termos da presente ação e, para 
CONTESTAR, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na 
inicial, (art. 341 do CPC). Tudo conforme despacho a seguir transcrito: “Cite-se as partes requeridas (NECESSÁRIA CITAÇÃO 
DOS CÔNJUGES), bem como todos os confinantes, detodos os termos da presente ação, bem como para comparecer à 
audiência designada. A citação deve ser feitapor AR, salvo zona rural e local de difícil acesso que deve ser feita por oficia l de 
justiça. Expedir edital com prazo de 30 dias para citação de interessados incertos ou desconhecidos nos termos do art. 259, I, 
Código de Processo Civil. Bem como para citação daqueles que estão em local desconhecido. A contestação deverá ser 
apresentada em 15 dias contados da citação, sob pena de revelia e presunção deveracidade dos fatos apresentados na inicial. 
Intimem-se, para manifestarem eventual interesse na causa, as Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, bem 
como o Ministério Público. Notifiquem-se ainda para conhecimento da ação, os credores hipotecários indicados nas certidões de 
imóveis. A distribuição deve juntar aos autos certidão quanto à existência de ações possessórias ou de terras em face daparte 
autora, referente à Comarca de Palmas e a Comarca de Novo Acordo. Cumpra-se. Novo Acordo/TO, data certificada pelo 
sistema.”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que 
será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta 
cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 12 de julho de 2022. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 
271156, que o digitei. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Às partes e aos advogados 
INTIMAÇÃO AUTOS Nº: 0001994-07.2017.8.27.2729 - Execução de Título Extrajudicial 
AUTOR: NORTE FARMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA 
RÉU: MIRIS FERREIRA LOPES DA SILVA 
RÉU: DROGARIA PAGUE MENOS COMERCIO LTDA - EPP 
RÉU: ANTONIA IARLA AZEVEDO LOPES 
RÉU: LUCIANO DIAS BOTELHO 
INTIMAÇÃO 1: Proceda consulta e bloqueio nos sistemas SISBACEN, SISBAJUD (inclusive pela modalidade "teimosinha"), 
RENAJUD e INFOJUD com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da parte demandada.Inclua-se no CNIB e no 
SERASAJUD.Após, intimem-se as partes para manifestação em 5 dias.Int.ass. Luciano Rostirolla-Juiz de Direito. 
INTIMAÇÃO 2: Ficam os executados intimados para, no?prazo de 05 (cinco) dias,?comprovar que as quantias indisponíveis são 
impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser convertida em 
penhora a indisponibilidade dos valores. 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0030840-29.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): RYCHARDISON VITOR ALVES BAILONA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) RYCHARDISON VITOR ALVES BAILONA, brasileiro, união estável, 
garçom, nascido aos 28/03/1999, natural de Palmas-TO, inscrito no CPF nº 067.081.931-08, filho de Jucilene Alves da Silva e de 
Ricardo Braz Bailona, residente e domiciliado na RUA P1, QD 20, LT21, 21 - SETOR SUL - 77000000 - Palmas, TO 
(Residencial), ARSE 132 (1306 Sul) Alameda 11, Lote 36, QI-08 - Plano Diretor Sul - 77024570 - Palmas (Residencial) e Rua P 
01 Quadra 20, lote 21 - Setor Sul (Taquaralto) - 77000000 - Palmas (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos 
autos da AÇÃO PENAL nº 00308402920208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO TOCANTINS , por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em 
desfavor de RYCHARDISON VITOR ALVES BAILONA, vulgo VITINHO, brasileiro, união estável, garçom, nascido aos 
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28/03/1999, natural de Palmas-TO, filho de Jucilene Alves da Silva e Ricardo Braz Bailona, inscrito no CPF sob o nº 
067.081.931-08, residente e domiciliado na Rua T12, Quadra 25, Lote 04, casa 02, Setor Santa Fé 1º Etapa, Palmas-TO. Consta 
nos autos do Inquérito Policial que no dia 24 de março de 2020, por volta das 11h:00min, na Rua 01, Chácara 08, Vila Agrotins , 
Zona Rural, nesta capital, o denunciado RYCHARDISON VITOR ALVES BAILONA, vulgo VITINHO, adquiriu 01 (um) aparelho 
celular da marca Samsung, modelo SM-A105M – Galaxy A 10, cor vermelho, 32 GB, IMEI-1 357459109466232, IMEI-2 
357460109466230, avaliado no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) conforme o Laudo de Exame Pericial de 
Avaliação Direta nº 2049/2020 juntado aos autos no evento 08, fls. 01 a 04 do IP, de propriedade da vítima LUIZA RAMALHO DA 
SILVA de acordo demonstrado no Termo de Entrega e Restituição de Objeto juntado aos autos no evento 09, fl. 01 do IP. 
Noticiam os autos, que o policial civil RONES DE OLIVEIRA LINO, lotado na 5º Delegacia de Polícia Civil, recebeu uma ordem 
missão policial para investigar um suposto crime de roubo do aparelho celular marca Samsung, modelo SM-A105M – Galaxy A 
10, cor vermelho, 32 GB, IMEI-1 357459109466232, IMEI-2 357460109466230 e tendo como vítima LUIZA RAMALHO DA 
SILVA, registrado através da Delegacia Virtual (Inquérito Policial 4892/2020, Eproc 0016759-75.2002.8.27.2729), ocorrido no dia 
24 de março de 2020. Em realização as investigações, do suposto crime de roubo, a Polícia Civil descobriu por meio do 
interrogatório prestado por EVANILSON MENDES DA SILVA, vulgo TALIBAN, autor do delito e filho da própria vítima, que este 
havia furtado o aparelho e usado como objeto de compra e venda de drogas ilícitas, tendo como receptador RYCHARDISON. 
Ainda em realização a diligências investigatórias foi constatado que havia um chip inserido no aparelho celular, cadastrado em 
nome de MARINA SALES RODRIGUES, companheira de RYCHARDISON. A partir dessas informações, no dia 16 de abril de 
2020, por voltas das 11h:00min, RONES junto ao escrivão da 5º Delegacia de Polícia Civil THULYO CESAR SEVERINO 
BARROS, se diligenciaram até a residência de RYCHARDISON e MARINA localizada na Rua 01, Chácara 08, Vila Agrotins, 
Zona Rural, desta capital, à época dos fatos, ocasião em que encontraram e apreenderam o referido aparelho celular que estava 
em posse do denunciado. Na mesma oportunidade RYCHARDISON informou os policiais que havia trocado o aparelho celular 
por drogas ilícitas, dessa forma os agentes da Polícia Civil conduziram os mesmos até a 2º Central de Atendimento da Polícia 
Civil de Palmas-TO, Em seu depoimento, RYCHARDISON relatou que no dia 24 de março de 2020, seu amigo conhecido como 
TALIBAN o havia oferecido o referido aparelho celular, e na mesma ocasião realizou a compra do mesmo pelo valor de R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais), tendo este valor sendo pago em drogas do tipo maconha. Como o autor fora preso por 
tráfico de drogas, o referido objeto passou a ficar em posse de MARINA, bem como tendo o chip cadastrado em nome da 
mesma. Importa salientar que MARINA informou em seu depoimento que não tinha conhecimento que o aparelho celular era 
fruto de furto, o que foi corroborado pelo depoimento de EVANILSON (evento 01, fl. 18 do IP). A materialidade e a autoria delitiva 
encontram-se devidamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência nº 23588/2020, Auto de Prisão em Flagrante nº 
5363/2020, Inquérito Policial nº 4892/2020, Auto de Exibição e Apreensão (fl. 08-evento 01), Termo de Entrega e Restituição de 
Objeto (fl. 01-evento 09), Laudo de Exame Pericial de Avaliação Direta nº 2049/2020 (fls. 01 a 04-evento 08) e demais provas 
coligidas aos autos. Assim agindo, o denunciado: RYCHARDISON VITOR ALVES BAILONA, vulgo VITINHO por incorrer nas 
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e 
requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) 
dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a 
aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste 
citado artigo. Não sendo encontrado o denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, 
aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A 
do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e 
julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não 
constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta 
proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos 
termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a comunicação da ofendida no endereço por ela indicado, inclusive o 
eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para 
audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem; Para depor sobre os fatos retromencionados, 
requer a notificação e/ou requisição da vítima e testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações 
legais. Palmas-TO, 10 de agosto de 2020. FELÍCIO DE LIMA SOARES Promotor de Justiça. DESPACHO: Considerando a não 
localização do acusado Rychardison Vitor Alves Bailona, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 
artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, 
aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Após lavrada a certidão de decurso 
de prazo do edital, à escrivania para confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva 
disponibilizada pelo CNJ1, movimentando o processo ao localizador correspondente.Antes de sobrestar os autos, ciência ao 
Ministério Público. Palmas/TO, 13 de julho de 2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do 
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do 
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, 
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o 
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presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, 
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 13/07/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS GUIMARAES, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0017180-31.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): HUGO CÉSAR NASCIMENTO e GILBERTO REIS MORAIS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) HUGO CÉSAR NASCIMENTO, brasileiro, solteiro,  nascido 
aos 26/11/1976, natural de Brumano/BA, portador do RG n° 18.371.820 , inscrito no CPF sob o nº 858.002.125-11, filho de 
Helena Nascimento e de Adão César Cardoso e GILBERTO REIS MORAIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/03/1977, natural 
de Salvador/BA, portador do RG n° 1929043400, inscrito no CPF nº 053.165.185-19,  filho de Adelia Reis Morais e de Edualdo 
da Silva Morais, residentes e domiciliados na R RUI BARBOSA , 260 - CENTRO - 46400000 - CAETITE (Residencial), ACNO 11 
(103 Norte) Rua NO 11, Lote 23, Alameda 5 - Plano Diretor Norte - 77000000 - Palmas (Residencial), ARSE 24 (210 Sul) 
Alameda 05, Lote 23, CEP: 77020-594 - Plano Diretor Sul - 77000000 - Palmas (Residencial) e Atos Whatsapp, SN - Whatsapp - 
77000000 - Palmas (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00171803120218272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA:" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de 1 - 
GILBERTO REIS MORAIS, brasileiro, solteiro, inscrito no CFP sob o nº 053.165.185-19, RG 1929043400 expedido pela SSP/BA 
em 16/06/2004, nascido no dia 15/03/1977, natural de Salvador/BA, filho de Adelia Reis Morais e Edualdo da Silva Morais, 
telefone (63) 8114-7428, residente na Quadra 210 Sul, Alameda 5, Lote 23, Plano Diretor Sul, Cep. 77020-594, Palmas – TO; 2 - 
HUGO CÉSAR NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 858.002.125-11, RG 18.371.820 expedido pela 
SSP/MG em 22/12/2009, nascido no dia 26/11/1976, natural de Brumano/BA, filho de Helena Nascimento e Adão César 
Cardoso, telefone (63) 8114-7428, residente na Quadra 210 Sul, Alameda 5, Lote 23, Plano Diretor Sul, Cep. 77020-594, Palmas 
– TO. Consta do inquérito policial que, no dia 24 de novembro de 2010, em horário não informado, por intermédio da rede 
mundial de computadores, os denunciados HUGO CÉSAR NASCIMENTO e GILBERTO REIS MORAIS, agindo com vontade, 
consciência e unidade de desígnios , mediante ardil, obtiveram em proveito de ambos vantagem econômica ilícita, no valor de R$ 
1.100,00 (mil e cem reais), em prejuízo da vítima Sandra Lumer e da vítima Carlos José Vigné Amaral, tendo sido os mesmos 
induzidos em erro. Segundo consta os ora denunciados, utilizando a pessoa jurídica por eles constituída, a Digitalclick 
Informática Ltda, conforme contrato social anexado ao IP, aplicaram vários golpes, oferecendo produtos pela internet, os quais 
nunca eram entregas, fazendo assim vítimas em todo o Brasil. No caso dos autos, a vítima Sandra, residente no Rio de Janeiro-
RJ, Sandra Lumer acreditou na oferta de 01 (uma) TV de 32 polegadas, marca Samsung FULLHD pelo valor de R$ 1.100,00 (mil 
e cem reais), e realizou o pagamento via transferência bancária à empresa Digitalclick Informática, sediada nesta Capital, 
agência 2781-2, conta 17910-8, fato ocorrido em 24/11/2010. registrou boletim de ocorrência nº 0142010/004404-01 (evento 1, 
diligencias7, fls. 02). A compra foi online e o pagamento realizado mediante transferência bancário, tendo como beneficiária a 
empresa Digitalclick Informática Ltda – CNPJ – 03.894.769/0001-99, em nome de Gilberto Reis Morais. Mesmo com o 
pagamento regularmente efetuado, a vítima nunca recebeu o equipamento, embora tenha feito vários contatos e por fim, o site 
da empresa não mais está no ar. Da mesma forma, a vítima CARLOS JOSÉ VIGNÉ AMARAL, no dia 17.11.2010, adquiriu um 
Netbook Asus EeePC 1005PE, pelo valor de 629,10, pagando mediante boleto bancário e, igualmente, nunca recebeu produto 
algum. Também foram juntados aos autos outros boletins de ocorrência com vítimas diversas, todas efetuaram compras no site 
da empresa citada, fizeram o pagamento e não receberam o produto. A autoridade policial do Rio de Janeiro, verificando que a 
conta bancária beneficiária das fraudes estava sediada na cidade de Palmas-TO, encaminhou o presente Inquérito Policial para 
este município. Em investigações realizadas, detectou-se que a empresa Digitalclick Informática Ltda possui sede e domicílio na 
Quadra 104 Sul, LO 03, Lote 89, sala 86, nesta capital, e constituída em nome de GILBERTO REIS MORAIS, inclusive o 
domínio, e HUGO CESAR NASCIMENTO (evento 37). Os denunciados GILBERTO REIS MORAIS e HUGO CÉSAR 
NASCIMENTO não foram interrogados na Delegacia de Polícia em razão dos mesmos estarem foragidos, já havendo, inclusive, 
mandado de prisão em face dos mesmos nos autos nº 0001943-30.2016.827.2729. Assim sendo, os denunciados GILBERTO 
REIS MORAIS e HUGO CÉSAR NASCIMENTO, está incurso no artigo 171, capu t, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual 
o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado para, 
querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). b) Após, seja recebid a 
a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, para oitiva das pessoas abaixo arroladas. c) seja 
ao final julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente 
condenação dos denunciados. d) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado o valor 
mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Para depor sobre os fatos retros mencionados, requer a notificação 
e/ou requisição das testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações legais. Palmas-TO, 18 de 
maio de 2021. Vinícius de Oliveira e Silva Promotor de Justiça em substituição. DESPACHO: Considerando a não localização do 
acusado Hugo César Nascimento e Gilberto Reis Morais, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 
artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, 
aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Lado outro, embora o Ministério 
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Público tenha postulado pela produção antecipada de prova em virtude da decretação da suspensão do processo,entendo que 
não estão presentes nenhuma das causas ensejadoras da medida extrema, a luz dos artigos 92 e 225 do CPP, a autorizar a 
antecipação de provas prevista no art. 366, § 1°, do Código de Processo Penal. Com efeito, a produção antecipada da prova 
testemunhal, no caso específico, não se revela medida imprescindível e urgente, mostrando-se inidônea a justificativa com base 
unicamente no mero decurso do tempo, conforme é o entendimento da Súmula nº 455 do STJ. Ademais, o simples argumento de 
que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção 
antecipada de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório 
e ampla defesa. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para para confeccionar e juntar aos autos o 
espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada pelo CNJ1, movimentando o processo ao localizador 
correspondente. Antes de sobrestar os autos, dê-se ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, 13 de julho de 2022. LUIZ ZILMAR 
DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 
Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na 
resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 
396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir 
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado 
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 13/07/2022. Eu, NATHALY 
TAYRINE SANTOS GUIMARAES, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Termos de ajustamento de conduta 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº. 02/2022 
COMPROMISSANTE: COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA 
COMPROMISSÁRIO: M.A.B – Matrícula 102382 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
Ao 08 dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (08/07/2022), às 17h00min, na sala de reuniões da Diretoria do Foro, 
desta Comarca, formalizou a Comissão Permanente de Sindicância, nos termos do que dispõe o art. 147 e ss, da Lei nº. 
1.818/07, o presente TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – referente à conduta da servidora M.A.B, matrícula funcional, nº. 
102382, ocupante do cargo de Oficiala de Justiça, lotada na Central de Mandados desta Comarca, doravante denominada 
simplesmente de COMPROMISSÁRIA, acompanhada pelo Advogado Dr. Kaique de Oliveira Fraz, na celebração do presente 
Termo de Ajustamento de Conduta, à vista das considerações que seguem. 
Considerando o ofício n. 4996436 expedido pela Secretaria das Varas Criminais de Palmas, encaminhando termo de audiência 
constante da Ação Penal de Competência do Júri n. 0005562-89.2021.827.2729, em que o Magistrado Cledson José Dias 
Nunes, determinou a apuração de responsabilidade acerca do não cumprimento do mandado de condução coercitiva, bem como 
de afirmação aparentemente falsa por parte da compromissária. 
Considerando as informações apresentada pela servidora, lançada no evento 4251337. 
Considerando o despacho 48345, lançado no evento 4431151. 
Considerando que a Compromissária compareceu hoje, perante esta Comissão Processante, ocasião em que reconheceu como 
inadequada a sua conduta, conforme suas informações juntadas aos autos. 
Considerando que a COMPROMISSÁRIA além de reconhecer a conduta inadequada, também se arrepende de tê-la cometido, 
esclarecendo que não agiu com dolo e má-fé; 
Considerando o despacho n. 48345 (4431151) determinando a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta pela chefia  
imediata da  COMPROMISSÁRIA; 
Considerando que essa é a primeira infração disciplinar que a ora compromissária cometeu e que nada consta em seus assentos 
funcionais que desabone sua conduta, conforme Informação Funcional, evento 4388034. 
Considerando que, nesta oportunidade, foi esclarecido à COMPROMISSÁRIA que a conduta por ela adotada e ora denunciada, 
fere os princípios éticos da Administração Pública, expressamente proibida pelo Estatuto dos Servidores Civis do Estado do 
Tocantins, Lei nº. 1.818/2007, passível de aplicação da penalidade de advertência, conforme prevê o art. 154. 
Considerando, finalmente, que o evento, segundo chegou ao conhecimento desta Comissão, não teve maiores consequências 
fora do âmbito de seu órgão de origem; 
Considerando, por fim, que a previsão legal do art. 149 da Lei nº. 1.818/07 permite nitidamente que o ajustamento de conduta 
possa ser formalizado antes ou durante o procedimento disciplinar, desde que detectados os indicativos dispostos no art. 147 da 
referida Lei que, no presente caso estão evidentes e são suficientes; 
Sendo, portanto, esse o entendimento desta Comissão, é firmado e aceito o presente Termo de Ajustamento de Conduta, de 
acordo com a aceitação expressa da servidora e de acordo com os termos da Lei, sendo o presente Termo regulado pelas 
seguintes cláusulas: 
A COMPROMISSÁRIA se compromete a não reincidir nas infrações constantes no processo SEI nº 22.0.000008844-0 e a manter 
sua conduta pautada pela legalidade, moralidade na Administração Pública, verdade, pelo bem comum, pela celeridade, 
responsabilidade e eficácia de seus atos; 
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A COMPROMISSÁRIA se compromete a ler o elenco de deveres e proibições a que está sujeito enquanto servidor público, 
constantes nos artigos 133 da Lei Estadual nº. 1.818/07; 
A COMPROMISSÁRIA fica ciente de que o não cumprimento das obrigações acima descritas será objeto de consideração no 
exame de novas ocorrências, no bojo de Procedimento de Sindicância e/ou Processo Disciplinar que eventualmente vier a ser 
instaurado. 
Fica estabelecido que a presente medida não tem caráter punitivo e não implica no reconhecimento, pela servidora, de 
responsabilidades que possam ser questionadas em outros níveis. 
E por estarem todos de acordo, vai o presente termo lido e por todos assinado para ser juntado ao feito, sendo que deverá ser 
entregue uma cópia a servidora ora Compromissária, uma para a Secretaria das Varas Criminais de Palmas, devendo, ainda, ser 
publicado seu resumo estruturado tudo nos moldes do art. 151 da Lei nº. 1.818/2007, após a devida homologação pela MM. 
Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca. 
 

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 50001335220048272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: TEDDY MAGNO ARAUJO FRAZAO, CNPJ/CPF: 
01141299000167, 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 00394445220158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: MARIA CELIA MATOS RODRIGUES, CNPJ/CPF: 
02934768000168, INTIMADA 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 00211383520158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: EDENILTON AGUIAR DA SILVA, CNPJ/CPF: 93805691300, 
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: 50012523820108272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: EULALIA DIAS MOREIRA COELHO, CNPJ/CPF: 76061817134, 
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 50028170320118272729, que lhe 
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move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: PEG PAG BRINGEL LTDA, CNPJ/CPF: 05190051000147, 
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 50178713820138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FRANCISCO ALVES BARBOSA, CNPJ/CPF: 30753171104, 
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 50025414020098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e os sócios coobrigados: L.N COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07245189000121, JAIR PEREIRA MARQUES NETO, CNPJ/CPF: 69111120100, 
LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA, CNPJ/CPF: 73622001100, INTIMADOS para, caso queiram, 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 50013320220108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: TULIO ALEXANDRE FERREIRA ISAAC, CNPJ/CPF: 
69767556168, 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 00101274320148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: ITO ADOLFO MEURER, CNPJ/CPF: 84305231115, 
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 NO 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 50000841120048272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: LEONIDES RIBEIRO DA COSTA FILHA– CNPJ/CPF: 
59147245115, INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação 
interposta nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. 
 
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 00114984220148272729, que lhe 
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA, CNPJ/CPF: 
73622001100, 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 50028710320108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: ALCI ALVES, CNPJ/CPF: 22294457153, 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 50006782020078272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e o sócio executado: FIGUER COMERCIO DE CONFECCOES 
LTDA ME, CNPJ/CPF: 04674308000173 e MARCEL NORONHA DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 63909944787, INTIMADOS para, 
caso queiram, 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 00062751120148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada: RODOVIARIO TOCANTINS TRANPORTE DE CARGAS LTDA, 
CNPJ/CPF: 86986692000376, INTIMADA 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 00147043020158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REPRESENTACOES CENTRO 
OESTE LTDA, CNPJ/CPF: 05307248000202, INTIMADA 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 50095351620118272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: CRISOLITO DE SOUSA LOPES, CNPJ/CPF: 40193128187, 
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 50008883720088272729, que lhe 
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: MATRIZ MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 
38129888000130, INTIMADA 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 NO 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 50000538820048272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CONSTRUTORA EUCALIPTUS LTDA– CNPJ/CPF: 
01994248000188, INTIMADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação 
interposta nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÇU 

1ª Escrivania Cível 
  

EDITAL Nº 5751197 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 

Processo eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000790-58-2021.8.27.2705,  chave 
processo 682804557121) 
Ação: Usucapião 
Finalidade: CITAÇÃO, com o prazo de 30 (vinte) dias, dando ciência a eventuais terceiros interessados, que se encontra(m) em 
lugar incerto e não sabido, para, querendo, intervirem no feito, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC - art. 257, III, 259, I).  
OS FATOS, nos termos da petição inicial: Ação de Usucapião Extrordinária de acordo com os IPTUs e as demais contas/faturas, 
os Requerentes são legítimos possuidores do Imóvel urbano com matrícula 958, área 731,16m2, localizado na Av. Joaquim 
Rodrigues de Moraes, Esquina com a Rua Dona Maroca, s/nº, Qd. 54, Lt. 1, Un. 1, Setor Central, CEP: 77.478-000, 
Sandolândia/TO, desde 2011, ou seja, há aproximadamente 08 anos. Quando os Promoventes apossaram-se do imóvel, este 
estava abandonado, sem qualquer condição de habitação, sendo assim, os Autores construíram e arrumaram o imóvel para que 
este tivesse condições de moradia. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 186, de 14 de Julho 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, considerando o contido no processo SEI nº 
22.0.000021906-5, resolve exonerar, a partir desta data, o servidor CLIFTON ALVES GOMES, 
matrícula 358403, nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 48, de 18/03/2022, publicado no Diário da Justiça nº 
5151, de 18/03/2022, do cargo de Assessor Jurídico de 1ª Instância. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 187,de 14 de Julho de 2022 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000021906-5, resolve lotar o servidor JOÃO 
PAULO RODRIGUES CARMO, matrícula nº 354251, na 1ª Vara Criminal de Gurupi, a partir da publicação deste 
ato. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portarias 
 
PORTARIA CNJ N. 47, DE 14 DE JUNHO DE 2022 
  
Determina a realização de inspeção para verificação do funcionamento de setores administrativos e judiciais do Tribunal de 
Justiça e de serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins. 
  
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  
CONSIDERANDO a atribuição da Corregedoria Nacional de Justiça de realizar inspeções para apurar fatos relacionados ao 
funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, havendo ou não evidências de irregularidades; 
  
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 48 a 53 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e nos artigos 45 a 59 
do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça; 
  
CONSIDERANDO o dever da Corregedoria Nacional de Justiça de zelar pelo aprimoramento dos serviços judiciários, 
fiscalizando as diversas unidades do Poder Judiciário e os serviços por ele fiscalizados (art. 103-B, § 4º, da Constituição 
Federal); 
  
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Fica instaurada a inspeção em setores administrativos e judiciais de primeiro e segundo grau de jurisdição do Tribunal de 
Justiça e em serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Designar o dia 20 de julho de 2022 para o início da inspeção e o dia 22 de julho de 2022 para o encerramento. 
Parágrafo único. Durante a inspeção – ou em razão desta, os trabalhos forenses e/ou prazos processuais não serão 
suspensos. 
Art. 3º Determinar que os trabalhos de inspeção sejam realizados das 8 às 18 horas e que, durante esse período, haja nos 
setores pelo menos um servidor com conhecimento para prestar informações à equipe da inspeção. 
Art. 4º Determinar ao Gabinete da Corregedoria Nacional de Justiça as seguintes providências: 
I – expedir ofícios ao Presidente do Tribunal de Justiça e à Corregedor-Geral da Justiça do Estado, convidando-os para a 
inspeção e solicitando-lhes as seguintes medidas: 
a) providenciar a publicação desta portaria no Diário da Justiça eletrônico e no site do Tribunal, em local de destaque, a partir 
de 10 de julho de 2022; e 
b) providenciar sala na sede administrativa do Tribunal com capacidade para sete pessoas sentadas, contendo computadores 
conectados à internet e impressora, a fim de que possam ser analisados os documentos e as informações colhidas durante a 
inspeção, bem como uma sala para atendimento ao público. 
II – expedir ofícios ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral e ao Presidente da Seccional da OAB do Estado 
do Tocantins, convidando-os para acompanhar a inspeção, caso haja interesse. 
Art. 5º Delegar os trabalhos de inspeção (art. 49 do RICNJ) aos seguintes magistrados: 
I – Desembargador Luís Paulo Aliende Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que coordenará a inspeção; 
II – Desembargador Octávio Campos Fischer, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; 
III – Desembargador Marcelo Martins Berthe, do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo; 
IV – Juiz Federal Daniel Marchionatti Barbosa, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 
V – Juiz Federal Fabio Nunes de Martino, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 
VI – Juiz Federal Marcelo Costenaro Cavalli, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; 
VII – Juiz de Direito Marcelo Benacchio, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;  
VIII – Juíza de Direito Maria Paula Cassone Rossi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;  
Art. 6º Designar para assessoramento dos magistrados durante os trabalhos de inspeção os servidores Aline Carlos  Dourado 
Braga, Ana Paula Amaral Silva Hollas, Andrea Michelle do Carmo Alves, Andrea Viana Ferreira Becker, Bruno Gomes Faria, 
Eva Matos Pinho, Gabriel da Silva Oliveira, Glauber Scorsatto, Joyce Meggiatto e Ronaldo Baratz. 
Art. 6º Designar para assessoramento dos magistrados durante os trabalhos de inspeção os servidores Aline Carlos Dourado 
Braga, Ana Paula Amaral Silva Hollas, Andrea Michelle do Carmo Alves, Andrea Viana Ferreira Becker, Bruno Gomes Faria, 
Eva Matos Pinho, Gabriel da Silva Oliveira, Glauber Scorsatto, Joyce Meggiatto e Ronaldo Baratz.  
Art. 7º Determinar a autuação deste expediente como inspeção, o qual deverá tramitar sob segredo de justiça. 
Art. 8º Determinar a publicação desta portaria no Diário da Justiça eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
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Portaria Nº 1624, de 14 de julho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no art. 11 da Resolução nº 5, de 28 de abril de 2016, que disciplina as atividades dos 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), cria o cadastro de conciliadores do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 18.0.000013434-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Gil de Araújo Corrêa, para, sem prejuízo de suas 
funções e no período de 14 de julho a 16 de agosto de 2022, exercer a coordenação das atividades afetas ao Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), da Comarca de Palmas. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Portaria Nº 1627, de 14 de julho de 2022 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 507, de 27 de outubro de 2021, bem como o contido no 
processo SEI nº 21.0.000029394-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar a competência do colegiado designado pela Portaria nº 2837/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 24 
de novembro de 2021, ao feito relacionado na Decisão n. 3928/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1093/2022, de 14 de julho de 2022 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Antonio Dantas de Oliveira Junior, matrícula nº 292243, relativas ao exercício 

de 2022, marcadas para o período de 04/07 a 02/08/2022, a partir de 04/07/2022 até 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 FÉRIAS Nº 1094/2022, de 14 de julho de 2022 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado José Ribamar Mendes Júnior, matrícula nº 139545, relativas ao exercício de 

2022, marcadas para o período de 04/07 a 02/08/2022, a partir de 04/07/2022 até 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 1630, de 14 de julho de 2022 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, magistrado João Alberto Mendes Bezerra Júnior para, sem 
prejuízo de suas funções, responder pela Diretoria do Foro da Comarca de Dianópolis, durante os afastamentos e 
impedimentos do juiz Rodrigo da Silva Perez Araújo, designado por meio da Portaria nº 872, de 8 de abril de 2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1634, de 14 de julho de 2022 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o afastamento do magistrado Elias Rodrigues dos Santos, titular da 2ª Vara Cível e Diretor do 
Foro da Comarca de Porto Nacional, das atividades judiciais e administrativas no período de 11 a 29 de julho de 
2022, para compensação de dias trabalhados em regime de Plantão, bem como o contido no processo SEI nº 
22.0.000022830-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Umbelina Lopes Pereira para, sem prejuízo de 
suas funções, responder pela Diretoria do Foro da Comarca de Porto Nacional, no período de 14 a 29 de julho de 
2022. 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 1607, de 11 de julho de 2022. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1895/2022, de 14 de julho 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 2022/120125 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Edna de Jesus Vieira de Oliveira, Matrícula 990375, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para 
Parana-TO, no período de 22/07/2022 a 23/07/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 00009523520228272732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1896/2022, de 14 de julho 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 2022/120116 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Osmarina Alves de Brito, Matrícula 990183, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Dois Irmaos do 
Tocantins-TO, no período de 19/07/2022 a 19/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001303-26.2022.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1897/2022, de 14 de julho 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 2022/120134 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5227 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2022 29 

 

 
 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Vanessa dos Santos, Matrícula 990147, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO, no 
período de 15/07/2022 a 15/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000755-
06.2019.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1898/2022, de 14 de julho 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 2022/120089 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Alves Vilela Dias, Matrícula 363577, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para 
Dois Irmaos do Tocantins-TO, no período de 22/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado 
no processo 0002259-14.2014.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1899/2022, de 14 de julho 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 2022/120090 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sara Macedo Guedes, Matrícula 362532, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Parana-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 17/07/2022 a 17/07/2022, com a finalidade de realizar a distribuição das carti lhas de Adoção Legal, Adoção 
Internacional e Entrega Voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1900/2022, de 14 de julho 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 2022/120118 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Alaynne Ramalho dos Santos, Matrícula 357949, 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 Lajeado-TO, no período de 20/07/2022 a 20/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00017692320228272725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1901/2022, de 14 de julho 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 2022/120096 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Alaynne Ramalho dos Santos, Matrícula 357949, 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 Miranorte-TO, no período de 18/07/2022 a 18/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 5000038-69.2020.8.27.2726.  

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 DIÁRIAS Nº 1902/2022, de 14 de julho 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 2022/120123 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Araguana-TO, no 
período de 21/07/2022 a 21/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0014946-
87.2017.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1903/2022, de 14 de julho 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 2022/120106 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thays Marques da Silva, Matrícula 356232, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Barrolandia-TO, no período de 23/07/2022 a 23/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00012998620228272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1904/2022, de 14 de julho 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 2022/119956 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Maria Pereira Xavier, Matrícula 358067, 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 Itacaja-TO, no 
período de 21/07/2022 a 21/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000865-
14.2019.827.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1905/2022, de 14 de julho 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 2022/119954 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mariana Miranda Xavier de Barros, Matrícula 990270, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para 
Parana-TO, no período de 22/07/2022 a 23/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo  00009523520228272732.  

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 5227 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2022 31 

 

 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1906/2022, de 14 de julho 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 2022/120117 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis -TO para 
Carrasco Bonito-TO, no período de 21/07/2022 a 21/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001485-60.2022.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1907/2022, de 14 de julho 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 2022/119927 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 Miranorte-TO, no período de 22/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000075-89.2017.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1908/2022, de 14 de julho 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 2022/119917 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ariane Carvalho do Nascimento, Matrícula 363616, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Buriti do Tocantins-
TO para Tocantinopolis-TO, no período de 13/07/2022 a 14/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000453-27.2022.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1909/2022, de 14 de julho 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 2022/120044 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mircia Rodrigues Parente Silva, Matrícula 352942, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Ananas-TO para Angico-
TO, no período de 22/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002230-
32.2020.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1910/2022, de 14 de julho 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 2022/119909 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosamaura Alves dos Anjos, Matrícula 990399, 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 Araguacema-TO 
para Dois Irmaos do Tocantins-TO, no período de 25/07/2022 a 26/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 00012669620228272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1911/2022, de 14 de julho 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 2022/119906 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Caroline Nunes Guida, Matrícula 355693, 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 
Barrolandia-TO, no período de 21/07/2022 a 21/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo00004233920198272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1912/2022, de 14 de julho 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 2022/119900 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Suiane de Godoi Souza, Matrícula 990036, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Sao Bento do 
Tocantins-TO, no período de 20/07/2022 a 20/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0003146-20.2021.8.27.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1913/2022, de 14 de julho 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 2022/119899 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elainy Vieira da Silva, Matrícula 355823, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis -TO para Carrasco 
Bonito-TO, no período de 22/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001565-24.2022.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1914/2022, de 14 de julho 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 2022/119916 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mircia Rodrigues Parente Silva, Matrícula 352942, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Ananas-TO para Angico-
TO, no período de 27/07/2022 a 27/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001365-
38.2022.8.27.2703.  

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 DIÁRIAS Nº 1915/2022, de 14 de julho 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 2022/120098 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Edegar Arthur Hagestedt Filho, Matrícula 363634, 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 Recursolandia-TO, no período de 
27/06/2022 a 28/06/2022, com a finalidade de capacitar servidores para o processo de regularização fundiária nos municípios de 
Santa Maria do Tocantins e Recursolândia, conforme o disposto no SEI 21.0.000030370-1.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Sintya dos Santos Santos, Matrícula 358025, 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 Recursolandia-TO, no período de 27/06/2022 a 
28/06/2022, com a finalidade de capacitar servidores para o processo de regularização fundiária nos municípios de Santa Maria 
do Tocantins e Recursolândia, conforme o disposto no SEI 21.0.000030370-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1916/2022, de 14 de julho 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 2022/120135 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Amanda Quintas Queiroz, Matrícula 354481, o valor de R$ 459,98, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Goiatins-TO, no período de 13/07/2022 a 14/07/2022, com a finalidade de realizar audiência de mediação presencial na comarca 
de Goiatins, conforme SEI nº 22.0.000008040-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1917/2022, de 14 de julho 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 2022/119773 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jose Carlos Ferreira Machado, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352448, o valor de R$ 2.048,80, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. 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$ 365,24, por 
seu deslocamento de Wanderlandia-TO para Goiatins-TO, no período de 11/07/2022 a 15/07/2022, com a finalidade de Juiz 
Auxiliar comarca Goiatins. atendimento advogados e partes, participar de audiências.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1918/2022, de 14 de julho 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 2022/119771 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcio Ricardo Ferreira Machado, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 23278, o valor de R$ 798,90, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
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descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 186,20, por 
seu deslocamento de Arraias-TO para Conceicao do Tocantins-TO, no período de 08/07/2022 a 09/07/2022, com a finalidade de 
realizar Inspeção Extraordinária no Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e 
Tabelionato de Notas de Conceição do Tocantins no dia 08 de julho de 2022.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1919/2022, de 14 de julho 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 2022/119877 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jose Carlos Tajra Reis Junior, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 290935, o valor de R$ 2.786,45, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. 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$ 1.102,89, 
por seu deslocamento de Araguatins-TO para Palmas-TO, no período de 18/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de 
preparação e organização do 2º Gabinete da Primiera Turma Recursal para fins da Inspeção que será realizada pelo CNJ.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1920/2022, de 14 de julho 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 2022/119267 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado William Trigilio da Silva, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
352256, o valor de R$ 1.354,00, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º 
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 435,86, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 29/03/2022 a 31/03/2022, com a finalidade de Razão do 
deslocamento: Atendimento da Portaria Nº 2821/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 22 de novembro de 2021.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1921/2022, de 14 de julho 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 2022/118918 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Leticia Quezado Andrade, CONCILIADOR, Matrícula 353065, 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 Araguaina-TO para Muricilandia-TO, no período de 28/06/2022 a 
28/06/2022, com a finalidade de reunião com os Prefeitos e Secretários das Cidades de Aragominas e Muricilândia, sobre o 
projeto CEJUSC Itinerante, nos termos do SEI nº 22.0.000020668-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Wildemberg Gomes Botelho, Matrícula 353241, 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 Araguaina-TO para Muricilandia-TO, no período de 28/06/2022 a 28/06/2022, com 
a finalidade de reunião com os Prefeitos e Secretários das Cidades de Aragominas e Muricilândia, sobre o projeto CEJUSC 
Itinerante, nos termos do SEI nº 22.0.000020668-0.  

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 1922/2022, de 14 de julho 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 2022/117214 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Allan Martins Ferreira, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
128258, o valor de R$ 2.145,34, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 919,95, descontado 
o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Sao 
Paulo-SP, no período de 23/06/2022 a 25/06/2022, com a finalidade de Participar do V Encontro do FONAJUC,evento a ser 
realizado no período de 23a 25de junho de 2022, na cidade de São Paulo/SP.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1923/2022, de 14 de julho 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 2022/119879 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Willy Teixeira Matos, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353438, o 
valor de R$ 1.070,85, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor 
de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Itacaja-TO para Palmas-TO, no 
período de 19/07/2022 a 23/07/2022, com a finalidade de Solicitação para que o assessor que atuou em 2021 no Primeiro 
Gabinete da 1ª Turma Recursal acompanhe a Magistrada LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS durante a inspeção do CNJ que 
será realizada na 1ª TURMA RECURSAL de acordo com os processos SEI de nº 22.0.000012744-6 e 22.0.000021738-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1924/2022, de 14 de julho 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 2022/115213 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Antonia da Silva Gomes, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 100388, 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 Colmeia-TO para Palmas-TO, no período de 
25/05/2022 a 26/05/2022, com a finalidade de Renovação da assinatura digital e-token.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1925/2022, de 14 de julho 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 2022/120079 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, o valor de R$ 225,29, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 06/12/2021 a 07/12/2021, 
com a finalidade de levar para Palmas o veículo FORD FIESTA, Placa MXE-8504, Ano:2010, em cumprimento do contido no 
processo SEI nº 21.0.000027709-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000009607-9 
NÃO APLICÁVEL 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE03362 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Antonio Marcos Gonçalves dos Santos. 
CPF: 684.501.170-20 
OBJETO: Empenho destinado a prestação de serviços prestado pela tradução juramentada para o idioma inglês de Carta 
Rogatória conforme Ordem de Serviço nº. 2266/2022; 3325/2022; 3708/2022 e 3787/2022. 
VALOR TOTAL: R$ 8.640,83 (Oito mil e seiscentos e quarenta reais e oitenta e três centavos). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.122.1145.2205 
Natureza de Despesa: 33.90.36 Subitem: 06 
Fonte de Recursos: 0500. 
DATA DA EMISSÃO: 11 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000016633-6 
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE03076 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Laryssa Pires Hernandes.  
CNPJ: 19.984.838/0001-95 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de tendas (Piramidal 8x8 mts Estrutura Metálica – 2 unidades), conforme quantidade 
e especificações estabelecidas no Projeto Básico 146, para atender as diversidades de eventos realizados pelo Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 17.598,00 (Dezessete mil reais e quinhentos e noventa e oito reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 27 
Fonte de Recursos: 760 
DATA DA EMISSÃO: 13 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000021861-5 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 54/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 130/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE03036 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Tie Tapetes - EIRELI.  
CNPJ: 10.261.012/0001-23 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de tapetes (Tapete de vinil - Cota de aprox. 24,67% do item 8 – 27 unidades, Tapete 
de vinil – 113 unidades, Tapete liso – Cota de 16% do item 12 – 6 unidades e Tapete liso – 42 unidades) para atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 119.586,24 (Cento e dezenove mil e quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 22 
Fonte de Recursos: 0760 
DATA DA EMISSÃO: 08 de julho de 2022. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 223/2021 
PROCESSO 21.0.000015726-8 
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CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maguylene Rosa da Silva 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 223/2021, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Maguylene Rosa da Silva, em virtude da solicitação da Credenciada evento 
4446690 e Solicitação - GGEM evento 4446696, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para 
prestação de serviços na especialidade de serviço social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas?; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Porto 
Nacional?. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 223/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000015726-8, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de 
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021. 
DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 209/2022 
PROCESSO 22.0.000014673-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Katylla Amanda Gomes Costa 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 209/2022, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Katylla Amanda Gomes Costa, em virtude da solicitação da Credenciada evento 
4433055 e Solicitação - GGEM evento 4433050, quanto à mudança da camarca e cidade que compõem o Núcleo Regional de 
Atendimento Multidisciplinar de Gurupi para prestação de serviços na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Peixe e Cidade de Peixe?; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Figueirópolis e Cidade de Figueirópolis. 
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 209/2022, aos Autos 
Administrativos 22.0.000014673-4, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de 
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000020627-3 
CONTRATO Nº 282/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: José Francisco Belfort Brito 
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Analista 
Judiciário – Contador/Distribuidor, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, os serviços serão 
prestados em Palmas. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil quatrocentos e 
dezessete reais e noventa e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital 
nº 316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 
de 2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 
2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000020985-0 
CONTRATO Nº 280/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Maria Do Socorro Félix Bezerra 
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OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico 
Judiciário, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, os serviços serão prestados  no Tribunal de 
Justiça do Tocantins. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 
2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 
2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 225/2022 
PROCESSO 22.0.000011753-0 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Construplac Construtora - Ltda 
OBJETO: Alteração do item 181 do grupo 3 do Contrato nº 225/2022 para adequação aos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços nº 55/2022. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 163/2021 
PROCESSO 21.0.000006219-4 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Centro Oeste Administração e Serviços - EIRELI 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato nº 163/2021: 
Prorrogação da vigência do contrato em referência, por mais 12 (doze) meses, nos termos do § 4º do artigo 57 da Lei 8.666/93; 
Alteração dos dados bancários constantes no subitem 17.5, da Cláusula Sétima do contrato em referência, mediante solicitação 
da contratada evento 4421013; 
Inclusão do subitem 22.1.26, na Cláusula Vigésima Segunda, atendendo ao art. 93 da Lei n° 8.213 de 1991, conforme art. 10 da 
Resolução nº 401/2021, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ; e 
Inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. (doze) 
meses, ou seja, pelo período de 01/06/2022 a 31/05/2023, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) meses. 
DA PRORROGAÇÃO: 
 Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 163/2021 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 16/08/2022 a 
15/08/2023, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 / 33.90.93 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 276/2022 
PROCESSO 22.0.000021257-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Leiliane Pereira do Nascimento 
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 Tocantinópolis, Comarca de Ananás e Cidade de Ananás. 
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 
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UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 279/2022 
PROCESSO 22.0.000021274-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Tânia Sirlei Barreto Lopes 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de 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: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 287/2022 
PROCESSO 22.0.000022122-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria Graciame de Jesus Andrade 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Arapoema e Cidade de Arapoema. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 285/2022 
PROCESSO 22.0.000021786-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Camila Rodrigues Lopes 
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: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 281/2022 
PROCESSO 22.0.000021699-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CREDENCIADA: Sebastiana Bezerra da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso 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: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 277/2022 
PROCESSO 22.0.000021245-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Dileádina Ferreira Cardoso 
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 Palmase 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: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 282/2022 
PROCESSO 22.0.000021802-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ruthléa Pereira Moreira 
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 Araguanã. 
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: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 289/2022 
PROCESSO 22.0.000021991-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Sávia Tháina Silva de Carvalho 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de 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 
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FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2020 
PROCESSO 20.0.000000872-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADO: José Bruno Brauno Pereira 
OBJETO: Fica descredenciado, a partir da assinatura deste Termo, o interprete de libras José Bruno Brauno Pereira da 
prestação de serviços na especialidade de Proficiência Linguística em Língua de Sinais - Libras, para a prestação de serviços de 
tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais - Libras/Português e vice-versa, na Comarca de Palmas/TO, com fulcro 
no item 10.1. da Cláusula Décima do Termo de Credenciamento nº 3/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 163/2021 
PROCESSO 21.0.000013679-1 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Bianca da Silva Ávila 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Bianca da Silva Ávila da prestação de 
serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na 
Comarca de Palmas, com fulcro na alínea d, da Cláusula Décima do Termo de Credenciamento nº 163/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
PROCESSO 22.0.000006273-5 
CONTRATO: 84/2022 
DISTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DISTRATADA: Glaucia Wanderley Maia Barros 
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a rescisão do Contrato n.º 84/2022, que tem por objeto a prestação de serviços 
como Técnico Judiciário, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
A presente rescisão, cujos efeitos devem se operar a partir do dia 30/06/2022 (em conformidade às disposições do item 11.1 "a" 
do Contrato nº 84/2022) ocorre em virtude de acordo de vontades entre DISTRATADO e DISTRATANTE. 
Este Termo de Rescisão, após sua assinatura, opera seus efeitos retroativamente a partir da data 30/06/2022. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 286/2022 
PROCESSO 22.0.000021707-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Solange Menezes Espindola 
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 Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso 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: 14 de julho de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 540/2022, de 14 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, 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 WILTON JOSE DE AMORIM LOPES, matrícula nº 90847, ocupante do cargo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE TAGUATINGA - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 
13/06/2022 a 12/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120191; 
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 

84153 ANEILDE BADIA DOS SANTOS RODRIGUES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 13/06/2022 à 12/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
VANDRE MARQUES E SILVA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 541/2022, de 14 de julho 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 IVIA GLORIA DA SILVA SOARES, matrícula nº 
228841, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CRIMINAL, no 
período de 04/07/2022 a 07/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120176; 
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 

352223 ELIENE FERREIRA SILVA GARRIDO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 04/07/2022 à 05/07/2022 

224069 GIANE CRISTINA DE CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 06/07/2022 à 07/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 542/2022, de 14 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que 
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA, 
matrícula nº 84055, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE TAGUATINGA - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 16/05/2022 a 13/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120193; 
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 

140666 EDIMAR CARDOSO TORRES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 16/05/2022 à 13/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
VANDRE MARQUES E SILVA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 543/2022, de 14 de julho 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 plantão, da servidora IVIA GLORIA DA SILVA SOARES, matrícula nº 228841, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CRIMINAL, no período de 08/07/2022 a 
08/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120175; 
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 

224069 GIANE CRISTINA DE CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 08/07/2022 à 08/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1092/2022, de 14 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA, matrícula nº 232071, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 13/07 a 11/08/2022, a partir de 14/07/2022 até 11/08/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 21/11 a 19/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1095/2022, de 14 de julho de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ELIAS ROBERTO LOURENCO JUNIOR, matrícula nº 216165, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11/07 a 09/08/2022, a partir de 11/07/2022 até 09/08/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 25/07 a 23/08/2025, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1096/2022, de 14 de julho de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA AUGUSTA BRANDAO FERREIRA, matrícula nº 352234, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 11/07 a 09/08/2022, a partir de 15/07/2022 até 09/08/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 09/01 a 03/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 
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