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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CRIMINAL

SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY

Pautas
PAUTA PRESENCIAL 12ª/2022
Serão julgados pela 2ª CAMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na 12ª SESSÃO
PRESENCIAL ORDINÁRIA JUDICIAL, aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto do ano de 2022, terça-feira, ou nas sessões
posteriores, a partir das 14:00 horas, os seguintes processos:
Obs.: Vale ressaltar que, a sessão será PRESENCIAL.
1 Habeas Corpus Criminal N° 0009560-21.2022.8.27.2700/TO- SEGREDO DE JUSTIÇA.
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PACIENTE
: G. S. DA S.
ADVOGADO
: ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES (OAB TO004283).
IMPETRADO
: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Miranorte.
INTERESSADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
:2ª CÂMARA CRIMINAL.
2 Agravo de Execução Penal N° 0008734-92.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS.
AGRAVANTE
: ELEONARD FERREIRA LIMA.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
ADVOGADO
: RENATO SANTANA GOMES (OAB TO000243).
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADOR
: ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR.
RELATOR
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
:1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
3 Agravo de Execução Penal N° 0008256-84.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
: 4ª Vara Criminal de Palmas
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS PEREIRA MOTA.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES.
RELATOR
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA.
COLEGIADO
:1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
4 Habeas Corpus Criminal N° 0009320-32.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PACIENTE
: ARIO BEZERRA DOS SANTOS.
ADVOGADO
: GABRIEL VALADARES DE MORAIS (OAB TO007570).
IMPETRADO
: Juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Nacional.
INTERESSADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: RICARDO VICENTE DA SILVA.
RELATOR
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA.
COLEGIADO
: 2ª CÂMARA CRIMINAL.
5 Recurso em Sentido Estrito N° 0005512-19.2022.8.27.2700/TO.
ORIGEM
: JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI.
RECORRENTE
: EDSON VIEIRA FERNANDES.
ADVOGADOS
: GLEIDSTON VIEIRA DOURADO (OAB TO005944),
PAULO ROBERTO DA SILVA (OAB TO00284A).
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES.
RELATOR
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
:1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
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6 Apelação Criminal N° 0022555-82.2021.8.27.2706/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
APELANTE
: TIAGO PEREIRA DA SILVA.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR,
PROCURADOR
: DIEGO NARDO.
RELATOR
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA.
COLEGIADO
:1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
7 Apelação Criminal N° 0016445-87.2019.8.27.2722/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI.
APELANTE
: JEFFERSON MENDES DE JESUS.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES.
RELATOR
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
:1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
8 Apelação Criminal N° 0006832-09.2020.8.27.2722/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI.
APELANTE
: ADENILSON FERNANDES PEREIRA.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA.
RELATOR
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
:1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
9 Apelação Criminal N° 0000558-83.2021.8.27.2725/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA.
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS.
APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR.
APELADO
: G. V. M.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
RELATOR
: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
COLEGIADO
:1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
10 embargos de declaração no RSE N° 0004575-09.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS.
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA.
EMBARGADO
: ADEMAR DE CASTRO.
ADVOGADO
: BRENO EMMANUEL DE OLIVEIRA MARINHO (OAB TO010542).
RELATOR
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL
COLEGIADO
:3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
11 Apelação Criminal N° 0007246-89.2019.8.27.2706/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA.
ORIGEM
: JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE ARAGUAÍNA.
APELANTE
: J. P. B.
ADVOGADO
: SOLENILTON DA SILVA BRANDAO (OAB TO003889).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR.
RELATOR
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL.
COLEGIADO
:3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
12 Habeas Corpus Criminal N° 0009311-70.2022.8.27.2700/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PACIENTE
: W. A. DE S.
DEF. PÚBLICO
: VALDEON BATISTA PITALUGA.
IMPETRADO
: Juizo da Vara de Combate a Violência Domestica Contra a Mulher de Palmas.
INTERESSADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
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RELATOR
COLEGIADO

: MAYSA VENDRAMINI ROSAL.
: 2ª CÂMARA CRIMINAL.

13 Habeas Corpus Criminal N° 0009607-92.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PACIENTE
: ROBERT SOARES SANTOS.
ADVOGADO
: JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR (OAB GO059853).
IMPETRADO
: Juízo da 1ª Vara Criminal de Tocantinópolis.
INTERESSADO
:MINISTÉRIO PÚBLICO.
RELATOR
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL.
COLEGIADO
: 2ª CÂMARA CRIMINAL.
14 Apelação Criminal N° 0005828-68.2019.8.27.2722/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI.
APELANTE
: LUCIANO ALVES DE SOUZA.
DEF.PÚBLICA
: ADRIANA CAMILO DOS SANTOS.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES.
RELATOR
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL.
COLEGIADO
:3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
15 Apelação Criminal N° 0012983-88.2020.8.27.2722/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI.
APELANTE
: ARCEU BARBOSA CARDOSO.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR.
RELATOR
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL.
COLEGIADO
:3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
16 Apelação Criminal N° 0023705-06.2018.8.27.2706/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
APELANTE
: ADÃO SANTOS DA SILVA.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROMOT.DE JUSTIÇA
: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA.
RELATOR
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL.
COLEGIADO
:3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
17 Apelação Criminal N° 0001975-86.2017.8.27.2733/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PEDRO AFONSO.
APELANTE
: HÉLCIO RIBEIRO AMORIM.
ADVOGADO
: RODRIGO DOURADO MARTINS BELARMINO (OAB TO04264A).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR.
RELATOR
: MAYSA VENDRAMINI ROSAL.
COLEGIADO
:3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
18 Apelação Criminal N° 0015539-52.2014.8.27.2729/TO
ORIGEM
: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS.
APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES.
APELADO
: BENEDITO AIRES DE SOUZA.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
RELATOR
: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO.
COLEGIADO
:4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
19 Apelação Criminal N° 0001713-60.2021.8.27.2713/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS.
APELANTE
: ANTONIO CARDOSO DE CASTRO.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
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APELADO
PROC.DE JUSTIÇA
RELATOR
COLEGIADO

: MINISTÉRIO PÚBLICO.
: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES.
: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO.
:4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.

20 Habeas Corpus Criminal N° 0007702-52.2022.8.27.2700/TO
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PACIENTE
: ISMAURINA ALVES RODRIGUES.
DEF.PÚBLICA
: ADRIANA CAMILO DOS SANTOS.
IMPETRADO
: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Porto Nacional.
INTERESSADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROC.DE JUSTIÇA
: RICARDO VICENTE DA SILVA.
RELATOR
: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO.
COLEGIADO
:4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
21 Apelação Criminal N° 0004859-43.2015.8.27.2706/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
APELANTE
: JOÃO BATISTA DA SILVA.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES.
RELATOR
: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO.
COLEGIADO
:4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
22 Embargos Infringentes e de Nulidade N° 0002772-32.2020.8.27.2709/TO
ORIGEM
: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
EMBARGANTE
: EMERSON RIBEIRO BORGES.
DEF.PÚBLICA
: ADRIANA CAMILO DOS SANTOS.
EMBARGADO
:MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI.
RELATOR
: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO.
COLEGIADO
: 2ª CÂMARA CRIMINAL.
23 Apelação Criminal N° 0002068-91.2021.8.27.2706/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
APELANTE
: REGINALDO ALVES DA SILVA.
ADVOGADO
: ANDREY FELIPE COSTA SILVA (OAB TO006359).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADOR
: DIEGO NARDO.
RELATOR
: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
COLEGIADO
:4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
24 Apelação Criminal N° 0006989-93.2021.8.27.2706/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
APELANTES
: HARISON FERREIRA DA SILVA,JOAO VICTOR DE SOUSA BEZERRA.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
ADVOGADO
: MANOEL DIEGO CHAVES OLIVEIRA QUINTA (OAB TO07304B).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROC.DE JUSTIÇA
: ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI.
RELATOR
: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO.
COLEGIADO
:4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
25 Apelação Criminal N° 0012426-04.2020.8.27.2722/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI.
APELANTE
: LUCAS SOUSA ALVES.
DEF.PÚBLICA
: ESTELAMARIS POSTAL.
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADOR
: DIEGO NARDO.
RELATOR
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR.
COLEGIADO
:2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.
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26 Apelação Criminal N° 0018783-14.2021.8.27.2706/TO
ORIGEM
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA.
APELANTE
: CLAYVERT ALMEIDA DA COSTA SANTOS.
ADVOGADO
: RICARDO ANDRADE LEMES (OAB TO007070).
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROMOT.DE JUSTIÇA
: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ.
RELATOR
: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR.
COLEGIADO
:2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL.

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

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 0000413-62.2022.8.27.2702/TO
Requerente: STEFHANE FERNANDES FARIAS
Advogado: Dr. MARIO MARCUS SILVA PINHEIRO - OAB/GO030915
Requerido: TIM S/A
Advogado: Nihil
Intimação da requerida - SENTENÇA de evento 14: “ (...) Por todo o exposto, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por STEFHANE FERNANDES FARIAS em desfavor de TIM
S/A., para condenar a requerida:1-a cancelar os serviços RENOVAÇÃO DE PROMOÇÃO, da linha o (63) 9- 8112-8993 sob
pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 30,00 até o limite de R$ 5.000,00.2-a ressarcir o autor na importância
indevidamente paga, qual seja, R$ 59,26, em dobro, R$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois
centavos); devidamente acrescido de correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora a partir da citação, nos
exatos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.3-ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral à parte
autora, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária do presente arbitramento.(...).”
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 0001014-68.2022.8.27.2702/TO
Requerente: CARLA NÁBILLA ARAÚJO PESSOA
Advogado: Dr. RAFAEL RINALDI DA CRUZ - OAB/TO007730
Requerido: TELEFONICA BRASIL S/A
Advogado: Nihil
Intimação da requerida - SENTENÇA de evento 15: “ (...) Por todo o exposto, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CARLA NÁBILLA ARAÚJO PESSOA em desfavor
de TELEFONICA BRASIL S/A., para condenar a requerida:1-a cancelar os serviços OUTROS LANÇAMENTOS( Skeelo SL;
GoRead; Skeelo Super Ligth), da linha o (63) 9- 9948-2586 sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 30,00 até o
limite de R$ 5.000,00.2-a ressarcir o autor na importância indevidamente paga, qual seja, R$ 37,80, em dobro, R$ 75,60
(setenta e cinco reais e sessenta centavos); devidamente acrescido de correção monetária a partir da data da sentença e
juros de mora a partir da citação, nos exatos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.3-ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a título de dano moral à parte autora, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção
monetária do presente arbitramento.(...).”
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0001208-68.2022.8.27.2702/TO
Requerente: BANCO VOTORANTIM S.A
Advogado: Dr. HUDSON JOSE RIBEIRO-OAB/SP150060
Requerido: LARISSA ROSA TEIXEIRA ORTIZ DA SILVA
Advogado: Nihil
Intimação da requerida - SENTENÇA de evento 34: “ (...)O processo tramitava regularmente quando as partes se
compuseram, requerendo sua homologação, Observa-se do acordo apresentado, que este preserva os direitos e interesses das
partes, não havendo indícios de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer dispositivo legal, de modo que não há
óbice à sua homologação. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea
"b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no
acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90,
§3º, do CPC. P.R.I, FABIANO GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito."
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0003192-58.2020.8.27.2702/TO
Requerente: SANTOS & REIS LTDA
Advogado: Dr. JUAREZ MIRANDA PIMENTEL-OAB/TO00324B
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Requerido: CLEUTON ALFREDO BENIXIO DA SILVA
Advogado: Nihil
Intimação da requerida - SENTENÇA de evento 70: “ (...)O processo tramitava regularmente quando as partes se
compuseram, requerendo sua homologação, Observa-se do acordo apresentado, que este preserva os direitos e interesses das
partes, não havendo indícios de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer dispositivo legal, de modo que não há
óbice à sua homologação. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea
"b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no
acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90,
§3º, do CPC. P.R.I, FABIANO GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito.”

ARAGUAINA

1ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00142151820228272706, requerida por MARIA DE
JESUS FRANÇA, brasileira, divorciada, do lar, residente e domiciliada na Rua 01 de Setembro, s/n, Quadra 02, Lote 07, Setor
Palmas, CEP: 77808-647, Araguaína - TO, telefone: (63) 99211-4239 (WhatsApp), endereço eletrônico:
mariafranca99@gmail.com. move em face de MARIA DE LOURDES FRANÇA, brasileira, solteira, interditada, neste ato
representada por sua atual curadora/genitora, a Srª. Raimunda Brito de França, brasileira, viúva, aposentada, residentes e
domiciliadas na Rua Santa Luzia, n°. 19, Setor Urbano, CEP: 77800-000, Araguaína - TO, sem telefone e endereço eletrônico,.
Pelo MM. Juiz, no evento 09 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio MARIA DE JESUS FRANÇA, como Curadora
de sua Irmã MARIA DE LOURDES FRANÇA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia,
o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e
pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais
mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar o(a) Curatelado(a) perante
órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar
pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de
senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica
dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do(a)
Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo(a) mesmo(a), de tudo
prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para informar a alteração do(a)
Curador(a), encaminhando cópia desta Sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no
competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e
no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a)
Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar
autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as
Partes e o Ministério Público (sendo caso de intervenção), observando o prazo em dobro se cabível.". E, para que não aleguem
ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio
eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 do processo acima informados, é permitido
o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e seis de julho de dois mil e vinte e
dois (26/07/2022). Eu, Thaynara Kelly de O. Silva, Estagiária/ Mat. 363636, digitei e conferi.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 00074437320218272706, requerida por LEUDIMAR
PEREIRA GUEDES, brasileira, solteira, auxiliar de lavanderia, residente e domiciliada na Rua Wanderson Araújo, nº 314, Setor
Ana Maria, CEP: 77.828-390, Araguaína-TO, move em face de RENATA PEREIRA GUEDES, brasileira, solteiro, deficiente
mental, residente e domiciliada na Rua Wanderson Araújo, nº 314, Setor Ana Maria, CEP: 77.828-390, Araguaína-TO. Pelo MM.
Juiz, no evento 34 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, com fundamento no artigo
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755, I e II, do CPC, nomeio CURADOR(A) em favor da parte Requerida RENATA PEREIRA GUEDES, na pessoa de sua Mãe
LEUDIMAR PEREIRA GUEDES, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a)
Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens,
levantamento e/ou transferência de quantias referentes à seguro, previdência privada, investimentos, ações e pactuação de
empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no
artigo 6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos
públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de
benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Fica dispensada a especialização de
hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de
benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas, na forma do artigo 1.774, do
Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas
naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e
no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a)
Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. P. R. Intimem-se
eletronicamente as Partes e o Ministério Público. Sendo requerida a dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e
homologo a dispensa, antecipadamente. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão
feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram,
Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando
frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n.
5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portari aConjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Considerando o reduzido número de Oficiais de Justiça da Comarca de
Araguaína-TO, a impossibilidade de darem vazão aos mandados judiciais expedidos diariamente, e a necessidade de garantir
uma prestação jurisdicional célere e eficaz, NOMEIO, com amparo no Provimento n.º 11/2019, da CGJUS/TO (Consolidação das
Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça-CNGC), alterado pelo Provimento n.º 23/2021, da CGJUS/TO, em
conformidade com a zona/região de atuação, oficiais de justiça ad hoc nas pessoas dos servidores cedidos, Edmilson Melo
Santos, Gabriel Batista de Sousa Silva, Manoel Pereira Lemos Filho, Marcos Natan Santos de Miranda e Robert Alexandre
Amorim. Ressalto que a presente nomeação não impede a atuação do Oficial de Justiça de carreira a quem, eventualmente, for
distribuído o mandado. E que a distribuição dos oficiais ad hoc por zona/região/localidade compete à Diretoria do Foro. Expeçase o necessário para o cumprimento da Sentença. Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a
apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Não havendo interposição
de recursos, certificado o trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, CPC), cumpridas as
determinações legais, lavrado o termo respectivo, dê-se baixa definitiva no sistema eletrônico". E, para que não aleguem
ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio
eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 do processo acima informados, é permitido
o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publ
ica
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e oito dias do mês de julho de dois
mil e vinte e dois (28/07/2022),. Eu, Thaynara Kelly de O. Silva, Estagiária/ Mat. 363636, digitei e conferi.

3ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara
Cível, se processam a ação de Procedimento Comum Cível, Nº 0019807-19.2017.8.27.2706, Chave nº 365658606617, proposta
por RHANGRUTH GOMES DE AMORIM SILVA, CPF: 07789970143 e ROSINEIDE GOMES DE AMORIM, CPF:
02616048132, em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, sendo o presente Edital
para INTIMAR os Autores, RHANGRUTH GOMES DE AMORIM SILVA e ROSINEIDE GOMES DE AMORIM, atualmente em
lugar incerto e não sabido, para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de ser decretada a extinção do
processo (artigo 485, §1º do CPC). Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Intimem-se os autores via
edital. Cumpra-se." (Ass) Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, 01 de agosto de 2022. Eu Antonio Edvan de Sousa, Servidor do Judiciário, que digitei. ALVARO
NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito
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Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0008707-04.2016.8.27.2706, Chave
nº 385121546616, proposta por BANCO BRADESCO S.A., em desfavor de RUTH LIMA DE SOUSA, sendo o presente
para 1º) CITAR a executada, sendo: RUTH LIMA DE SOUSA, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob o n.
198.742.941-91, portadora do RG n. 607969 SSP/TO, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03)
dias, PAGAR divida exequenda no valor de R$ 14.151,55 (quatorze mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco
centavos), acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito,
verba esta que será reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora; 2º)
INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias; 3º) CIENTIFICAR, a executada de que:
a) Em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (829 §1º do NCPC);
b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (NCPC, art. 916). Tudo de conformidade com o
respeitável despacho a seguir transcrito: "Todos os meios de localização do paradeiro da requerida restaram esgoatados, sendo
assim, defiro o pedido de citação por edital. Prazo 30 dias." (Ass) Alvaro Nasciemto Cunha - Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Em
caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, 01 de agosto de 2022. Eu Antonio Edvan de Sousa, servidor de secretaria, que digitei. ALVARO
NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito.

Central de execuções fiscais
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA VIEIRA - CPF/CNPJ n°: 498.455.511-49, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 002165854.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 6.189,05 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e cinco centavos), representada pela CDA n° 20210044070,
datada de 16/08/2021, 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: "(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
10 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): JOSE LUIZ VINHAL e ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ VINHAL, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008698-03.2020.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 100.853,36
(cem mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), representada pela CDA n° 20200005084, datada de
13/02/2020, 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: "(Desse modo, DETERMINO ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Proceda com a busca por endereço(s) do(a)(s)
executado(a)(s) nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG; 2.Encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do exposto na inicial,
EXPEÇA a competente carta/mandado/precatória, conforme o caso; 3.Tendo sido citado(s) o(s) executado(s) e não havendo
manifestação, INTIME o exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, impulsione o feito; 4.Caso não seja(m)
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encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial, ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da
diligência citatória: 1. – Havendo pedido de citação por Edital, DEFIRO desde logo o pedido formulado, proceda com a CITAÇÃO
POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; 2. – Na
ausência de demais pedidos, INTIME a exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, prossiga com a marcha
procesual; 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 10 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): CONSTRUTORA MVC ENGENHARIA LTDA ME - CPF/CNPJ n°: 19.029.000/0001-42, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0030716-52.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 39.680,50 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos), representada pela CDA
n° 20190035899, datada de 02/12/2019, 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: "(Desse modo,
DETERMINO ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:1.Proceda com a busca por endereço(s)
do(a)(s) executado(a)(s) nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG; 2.Encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do exposto na
inicial, EXPEÇA a competente carta/mandado/precatória, conforme o caso; 3.Tendo sido citado(s) o(s) executado(s) e não
havendo manifestação, INTIME o exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, impulsione o feito; 4.Caso não seja(m)
encontrado(s) endereço(s) diversos(s) do contido na inicial, ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da
diligência citatória: 1.– Havendo pedido de citação por Edital, DEFIRO desde logo o pedido formulado, proceda com a CITAÇÃO
POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; 2.– Na
ausência de demais pedidos, INTIME a exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, prossiga com a marcha
processual; 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 10 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 002863159.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EUDUVALDA LUCIA DE LIMA, CPF nº 977.078.64115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a segu ir
transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais
e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 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
09 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6110147
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 002226708.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de IRINEU ALVES FERREIRA, CPF nº 131.731.201-59,
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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 66 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. 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
10 dias do mês de agosto de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6106255
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 002299782.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DONIZETE FERNANDES DA CUNHA, CPF nº
174.056.021-34, 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 38 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
advocatícios foram devidamente quitados. Intimo as partes, acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório
da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Providencie o cartório ás diligências necessária para
desbloqueios dos valores constritos em favor do executado. 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se
as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiç a
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10
dias do mês de agosto de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 002578654.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FABIO CELESTINO DOS SANTOS, CPF nº
850.716.411-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 33 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade,
condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram
devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 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
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Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos
10 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500170102.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de PERIN COMER. DE BEBIDAS LTDA, CNPJ/CPF nº
(#)CPFREULISTA(#), 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 27 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO,
de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da
causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo
em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o
seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC,
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 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 05 dias do mês de agosto de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 000382183.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de APOLONIO PAULO LIMA, CPF nº 180.748.391-68,
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 18 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. 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 09 dias do mês de
agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 000553141.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIO VICENTE DA SILVA, CNPJ/CPF nº
014.406.241-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 18 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito,
face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas
processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo as partes acerca do conteúdo
da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Após o trânsito
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 2.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumprase". 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 09 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o
digitei.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 000554996.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ADELAIDE PEREIRA ARAÚJO, CPF nº
071.273.832-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 58 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade,
condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram
devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 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
10 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000681-05.2011.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: VÂNIA DA SILVA SOARES
RÉU: V DA SILVA SOARES - ME
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o
exequente ao pagamento das despesas processuais finais, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da
ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda
assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.= Intimo o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:
1. 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; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC,
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 001736371.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GERSON FILHO BORGES DE OLIVEIRA, CPF nº
328.420.231-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das
despesas processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. 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 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 p lacar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de agosto de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6101916
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 000862849.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CLISTIENE COELHO SILVA, CPF nº 001.978.341-

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5247 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2022

14

83, 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 18 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios, bem como às custas processuais finais, uma vez que a quitação do débito foi efetivado em momento anterior ao
ato citatório (evento 16). Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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 09 dias do mês de
agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6097290
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 000410591.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de RODRIGO ENGSTER DE LIMA, CPF nº
999.932.440-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º18 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das
despesas processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios 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 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 09 dias do mês de agosto de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6099119
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 000582933.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de VALTENES GERMANO DA SILVA, CPF nº
969.889.751-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das
despesas processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios 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 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 09 dias do mês de agosto de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6102911
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 002106610.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, CPF nº 060.826.02153, 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 18 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
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. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
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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
09 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 001631747.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA DA GLORIA NERY, CPF nº 349.461.791-00,
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o
exequente do contéudo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que após o trânsito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. 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 09 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6072651
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 500163954.2012.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE LUIZ VINHAL, CPF nº 051.635.791-34, 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 48 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 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 05 dias do mês de agosto de 2022. Eu,
JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 001584376.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GUILHERME AUGUSTO SANTANA LIMA, CPF nº
032.456.741-39, 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 16 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das
despesas processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. 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 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 10 dias do mês de agosto de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6110478
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 0025566-
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56.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ISRAEL SOARES DIAS, CPF nº 024.504.721-26,
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 25 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. 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 para transferência dos valores penhorados (evento 15), e seus
rendimentos, na forma requerida pelo exequente no evento 19; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciemse 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. Cumprase". 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 10 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o
digitei.

Às partes e aos advogados
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003013-78.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: PAULO SIDNEI ANTUNES
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0022525-86.2017.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - TO
RÉU: CLEOMAR VIEIRA DINIZ
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. 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 55,
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. Proceda com a baixa dos possíveis gravames existentes; 4. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001696-77.2009.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: FLORANEY GONÇALVES FERREIRA
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
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inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o cré dito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso
(CPC, art. 932, III). Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004121-45.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ROSELI BARROS RODRIGUES DE SOUSA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. 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.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0017043-21.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): CRHISTIANE BARBOSA DA COSTA FREITAS
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em custas processuais finais, tendo
em vista a informação de pagamento do débito (evento 12), ter sido efetivado em momento anterior ao ato citatório. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as
baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0013051-52.2021.8.272706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): DINIZ E ALMONDES ME
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
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. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0010944-98.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
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SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código
de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26
da Lei de Execuções Fiscais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que após transcurso do prazo recursal, arquive os autos com as cautelas de estilo.
Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0010538-48.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): E F DE S KUHN SERVIÇOS LTDA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais das inscrições imobiliárias de nº 56998, 62350, 62502, 62503, 62504,
62507, 71509, 79860, 79916 e 79917, caso haja. Lado outro, condeno o Município de Araguaína ao pagamento das custas
processuais no tocante ao imóvel de nº 62192, tendo em vista o lançamento indevido, conforme informado pelo próprio Fisco
(evento 33). Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo as partes quanto ao conteúdo da presente
sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado,
procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0008159-03.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): DARINALDO FERREIRA DE CASTRO
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o
exequente acerca do contéudo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que após o trânsito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. Cumprase. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001120-21.2008.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: IMOBILIARIA ARAGUAINA SOCIEDADE CIVIL LTDA
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso
(CPC, art. 932, III). Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001744-36.2009.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: IVANISE ALVES DE BRITO
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu
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causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: 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; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se
o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000321-43.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: NOÉLCIO BARROSO RAMOS
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. Condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais e
aos honorários advocatícios, caso haja, devendo permanecer suspenso o pagamento por ser beneficiária da gratuidade
judiciária, nos termos do artigo 98, §3° do CPC. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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;
2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000352-90.2011.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: SEBASTIÃO VIEIRA MOURA
RÉU: ALESSANDRO WALTER ALVES GONÇALVES
RÉU: TERRAPLAN COM. E IND. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: 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; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se
o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004978-91.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MARIA DINA ALVES CARVALHO
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Considerando a comunicação de cancelamento da inscrição da CDA, e sob a égide do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais,
deixo de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de
praxe. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000471-51.2011.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: JOSE CARLOS DOS SANTOS PALHARES
RÉU: J C DOS SANTOS PALHARES
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Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após,
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000479-28.2011.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: VÂNIA DA SILVA SOARES
RÉU: V DA SILVA SOARES - ME
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após,
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000813-28.2012.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: COMETA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RÉU: LOURIVAL DE JESUS
RÉU: MASIL TORRES PESSOA
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais . Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após,
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003560-55.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: SIDENY FERNANDES DA SILVA
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por SIDENY FERNANDES DA SILVA, com o fim de
reconhecer sua ilegitimidade passiva, e em consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito nos termos do art.
485, VI do Código de Processo Civil. Condeno o Município de Araguaina ao pagamento de custas processuais finais, se
houver, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I, II, III e IV e §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao Cartório da
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as seguintes providências: 1. Intime-se o executado, através
da Defensoria Pública, para que tome ciência quanto ao conteúdo da presente sentença, bem como para que caso queira
procure a Secretaria Fazendária Municipal com o fim de efetuar a exclusão do seu nome e dados pessoais referente ao cadastro
imobiliário junto ao Fisco, atinente ao imóvel acostado na CDA; 2. Intime-se o exequente quanto ao conteúdo da presente
sentença; 3. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5247 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2022

21

Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 4. Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte
contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5. 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. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005574-75.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MAURICIO ROCHA BORGES
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Cientifico
o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias,
e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005551-66.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: CARLOS HENRIQUE MARTINS
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000561-95.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: VALDEILTON ALVES DA SILVA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023796-28.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: DEUZINA MONTEIRO DE ALMEIDA
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Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Cientifico o
exequente ante a renúncia do prazo recursal. 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0022525-86.2017.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - TO
RÉU: CLEOMAR VIEIRA DINIZ
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. 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 55,
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. Proceda com a baixa dos possíveis gravames existentes; 4. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001484-24.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em custas processuais finais, tendo em vista a
informação de pagamento do débito (evento 11), ter sido efetivado em momento anterior ao ato citatório. Os honorários
advocatícios 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 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002404-95.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ROMILDO ANTONIO ALVES
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os
autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028788-32.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: LUIZA ALVES MARTINS
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Científico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
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conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005821-56.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: VALDIMIRO PAZ FERREIRA
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. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023824-93.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: EVA RODRIGUES PEREIRA
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da Lei de
Execuções Fiscais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que intime o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença. Após, proceda com a baixa definitiva, com as devidas cautelas de praxe. Intime-se.
Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005866-60.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: TANIA LIMA DE BRITO
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja.Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os
autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026525-61.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: GT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RÉU: GUSTAVO TEIXEIRA COSTA
RÉU: NATHALIA GOMIDE ELIAS 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, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
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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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005584-22.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MARIA ALDENIR MARTINS REIS
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sem condenação em custas processuais finais, uma vez que a quitação do
débito ocorreu em momento anterior a citação (evento 10). 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 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021789-97.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ERMES BORGES DOS SANTOS
Ante o exposto, reconheço e declaro a NULIDADE da Certidão de Dívida Ativa de N.º 20190014387, ante a comprovação de
ilegitimidade passiva, e por consequência, EXTINGO parcialmente o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI do Código de Processo Civil. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO o exequente ao pagamento dos
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA de n.º 20190014387, com base
no art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais, caso haja. 2. CDA
N.º 20190014386 No que tange a CDA n.º 20190014386 (CCI 20422), com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II,
ambos do Código de Processo Civil, julgo parcialmente EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a
égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais, caso hajam, no que se
refere a CDA n.º 20190014386 (CCI 20422). Os honorários sucumbenciais quanto a CDA n.º 20190014386 (CCI 20422) foram
devidamente quitados (evento 41). Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as
seguintes providências: 1. Intime-se o exequente no prazo de 30 (trinta) dias acerca da presente sentença; 2. Intime-se o
executado, através do seu advogado, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da presente sentença, bem como para que caso
queira, procure a Secretaria Fazendária Municipal com o fim de efetuar a exclusão do seu nome e dados pessoais referentes ao
cadastro imobiliário junto ao Fisco, atinente ao imóvel acostado na CDA de n.º 20190014387; 1. Expeça alvará em favor do
exequente no valor de R$ 3.435,43 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) - (débito principal R$
3.123,12, mais honorários R$312,31); 2. Expeça alvará em favor do executado, para conta constante no evento 37, do valor
remanescente, após deduzidos os valores a serem transferidos para o exequente, conforme item “3”; 3. Promova-se o
desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens móveis e imóveis de propriedade da parte executada. Caso a
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 4. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade
(CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5. Após o trânsito em julgado, em cump rimento
ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004788-31.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSÉ SILVA NETO
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sem condenação às custas processuais finais, uma vez que o pagamento do
débito ocorreu em momento anterior ao cumprimento do ato citatório (evento 09). 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 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023748-11.2016.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: GURENA REPRESENTACOES LTDA
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por GURENA REPRESENTAÇÃO LTDA, com o fim de
reconhecer sua ilegitimidade passiva, e em consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito nos termos do art.
485, VI do Código de Processo Civil. Tendo em vista que o Tribunal da Cidadania, em 29/03/2021, publicou os acórdãos
referentes aos Recursos Especiais de n° 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, representativos da controvérsia repetitiva
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descrita no Tema 961, restando fixada a seguinte tese: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários
advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é
extinta”, CONDENO o MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ao pagamento de honorários advocatícios, sobre os quais fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado das CDA's de n.º 4183, 4185, com base no art. 85, §3º, I, do Código de Processo
Civil. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. Ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as seguintes providências: 1. Intime-se o exequente, para que no
prazo de 30 (trinta) dias tome ciência acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Intime-se a executada, através de seu
advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias tome ciência acerca do conteúdo da presente sentença, bem como para que
caso queira, procure a Secretaria Fazendária Municipal com o fim de efetuar a exclusão do seu nome e dados pessoais
referentes ao cadastro imobiliário junto ao Fisco, atinente ao imóvel acostado na CDA; 3. Promova-se o desfazimento de
quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel,
oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos
emolumentos pela parte interessada; 4. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser
realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004654-04.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: EDUARDO DUAILIBE BARBOSA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003179-06.2013.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: WILLAMA MORAIS DE SOUZA
RÉU: RAIMUNDO MENDES DE SOUZA
RÉU: NONATA MORAIS DE SOUZA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000561-95.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: VALDEILTON ALVES DA SILVA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o
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exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. 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.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0008109-74.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): CLAYTON BENATTI ALVES
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em custas processuais finais, tendo
em vista a informação de pagamento do débito (evento 15), ter sido efetivado em momento anterior ao ato citatório. Os
honorários advocatícios 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 havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0007953-86.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): JOSE LUIZ DA SILVA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento.Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6106041
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 500061610.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de LINDAURA APARECIDA TRINDADE OLIVEIRA, CPF nº 131.136.398-08, 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 84 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no
citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1. 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; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se." E
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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 10 dias do mês de agosto de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003828-75.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JERRY LEMOS CARNEIRO
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Científico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000681-05.2011.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: VÂNIA DA SILVA SOARES
RÉU: V DA SILVA SOARES - ME
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o
exequente ao pagamento das despesas processuais finais, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da
ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda
assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o exequente acerca
do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:
1. 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; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC,
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0015707-50.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA-PGM15476766.
Executado (s): JOSE FERREIRA BRAGA
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. 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 do executado, para liberação dos valores penhorados no evento
30, 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 ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016317-47.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MARIA DA GLORIA NERY
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais finais, uma
vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o exequente do contéudo
da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que após o trânsito em
julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023582-03.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: MARIA DA PAZ FEITOSA
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das custas processuais finais, uma vez que
o pagamento do débito ocorreu em momento anterior ao ato citatório (evento 11). Os honorários sucumbenciais foram
devidamente quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias,
e arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0007537-94.2016.8.27.2706
Acusado: WALBER PIAGEM DA COSTA
Vítima: MONICA ARAÚJO PIAGEM
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MONICA ARAÚJO
PIAGEM, brasileira, solteira, serviços gerais, nascida em 02/05/1978, filha de Luzileide Araújo Piagem, portadora do RG n°
658.547 SSP/TO, inscrita no CPF n° 007.964.701-46, 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 WALBER PIAGEM DA COSTA, já qualificado nos
autos, pelo crime descrito na denúncia...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Nº dos Autos: 0020361-12.2021.8.27.2706
Acusado: RAFAEL NERES BARBOSA
Vítima: NADIA VITORIA ALVES DE LIMA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): NADIA VITORIA ALVES DE
LIMA, brasileira, convivente em união estável, diarista, nascida em 21/11/1968, natural de Araguaína-TO, inscrita no CPF n°
565.660.931-68, 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 ordinário, 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...".

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à 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 CITAR e INTIMAR o acusado FABRÍCIO
PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido aos 21 de julho de 1992, filho de Joaci Pereira da Silva e Luciene
Vieira de Sousa, CPF nº 043.5.66.481-61, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo
24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 61, alíneas “a” e “f”, do Código Penal, nos autos de
ação penal nº 0000195-56.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de
Justiça incumbido da diligência, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo
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para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou de seu defensor. 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
Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial
e, não comparecendo o acusado, nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os
autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no
Diário da Justiça.

COLINAS

1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
0003677-54.2022.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MERITÍSSIMO JUIZ DE
DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI,
ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação
fica o acusado, LUIZ JOSÉ CORREIA NETO, CPF n. 017.095.571-09, brasileiro, casado, funileiro, natural de Araguaína-TO,
nascido aos 30.05.1991, filho de Manoel José Correia e Elizabete Cavalcante da Silva, o qual se encontra atualmente em local
incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 05, segue cópia da parte dispositiva:
Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO PARCIALMENTE as MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA postuladas pela requerente MARIA NÁGELA NASCIMENTO DA SILVA, brasileira, união estável, do lar, inscrita no
CPF sob o nº. 080.158.013-70, residente na Avenida Castelo Branco, nº 1321, Colméia – TO e, por conseguinte, DETERMINO
ao requerido LUIZ JOSE CORREIA NETO, brasileiro, casado, funileiro, inscrito no CPF sob o nº. 017.095.571-09, residente na
Avenida Castelo Branco, nº 1321, Colméia – TO, telefone: (63) 99261-5522: I - Separação de corpos; II - Afastamento do lar,
domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - Proibição de contato com a ofendida, seus familiares (exceto filhos em
comum) e testemunhas por qualquer meio de comunicação, sem autorização judicial; IV - Proibição de aproximação da ofendida
em distância mínima de 200 metros; V - Proibição de frequentar a residência e local de trabalho da ofendida, sem autorização
judicial. Os direitos relativos às visitas dos dependentes menores e a prestação de alimentos provisionais deverão ser pleiteados
em ação própria. 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. Em CASO DE DESCUMPRIMENTO das Medidas Protetivas
ora fixadas caberá a vítima comunicar o fato de imediato a Autoridade Policial (Polícia Civil) ou acionar a Polícia Militar, fins
prisão em flagrante do agressor por descumprimento de Medidas Protetivas. O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima ,
no ato de sua intimação, se tem condições de constituir advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Não sendo instaurado nenhum
procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o
prazo de duração será de 06 (seis) meses. Esta decisão SERVE DE MANDADO de intimação do requerido e de notificação da
requerente, os quais serão cumpridos no prazo máximo de 48 horas, a contar da respectiva distribuição ao oficial de justiça (art.
1º da Resolução 346/2020 do Conselho Nacional de Justiça). Colinas do Tocantins/TO, 08 de agosto de 2022. Carlos Roberto de
Sousa Dutra – Juiz de Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do
Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 11 de agosto de 2022. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico
Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA - Juiz de Direito da Vara
Criminal.

Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal de Competência do Júri Nº 0002695-40.2022.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: LUIZ RICARDO
RIBEIRO TEIXEIRA EDITAL Nº 6112747 CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade
e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por
meio deste edital CITA o acusado LUIZ RICARDO RIBEIRO TEIXEIRA, Luizinho, brasileiro, nascido em 03 de novembro de
1991, inscrito no CPF: 027.215.841-03, filho de Severina do Ramo Ribeiro Teixeira, nos autos de ação penal nº 000269540.2022.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o
prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor,
no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no
“Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta
cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 10 de agosto de 2022. Eu, (Luana Marques de Oliveira),
Estagiária, lavrei e subscrevi.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0002377-57.2022.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: FRANCISCO
RODRIGUES MATEUS EDITAL Nº 6112947 CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal desta
Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que
por meio deste edital CITA o acusado FRANCISCO RODRIGUES MATEUS, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos
02/06/1971, filho de Antônio Mateus da Silva e Luíza Rodrigues da Silva, , nos autos de ação penal nº 000237757.2022.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o
prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor,
no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no
“Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta
cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 10 de agosto de 2022. Eu, (Luana Marques de Oliveira),
Estagiária, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0002035-80.2021.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: CLEITON
MARQUES GUIMARÃES EDITAL Nº 6113297 CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal desta
Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que
por meio deste edital CITA o acusado CLEITON MARQUES GUIMARÃES, brasileiro, nascido em 14/08/1979, filho de Coraci
Marques Guimarães, CPF 901.578.851-00, nos autos de ação penal nº 0002035-80.2021.8.27.2713, por estar (em) em lugar
incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer
defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento
da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo,
certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo
Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do
Tocantins, Estado do Tocantins, aos 10 de agosto de 2022. Eu, (Luana Marques de Oliveira), Estagiária, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0002356-81.2022.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: LEONARDO
MENDES DE SOUSA RÉU: CARLOS EDUARDO SILVA MATOS EDITAL Nº 6113494 CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA,
Juiz Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado CARLOS EDUARDO SILVA MATOS, brasileiro,
solteiro, servente de obras, natural de Colinas de Tocantins-TO, nascido em 13/07/2002, filho de Fernando Coelho Matos e
Lucilene Rodrigues da Silva, CPF 077.238.551-33, nos autos de ação penal nº 0002356-81.2022.8.27.2713, por estar (em) em
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de
oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para
oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do
prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de
Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas
do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 10 de agosto de 2022. Eu, (Luana Marques de Oliveira), Estagiária, lavrei e subscrevi.

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor JACOBINE LEONARDO, Juiz de Direito desta Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude desta Comarca de
Colinas do Tocantins – TO, na forma da lei etc... FAZ SABER a quantos do presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que tramitaram por este juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de Interdição de n. 00064062420208272713 de
ROSÂNGELA GOMES DA SILVA, brasileira, solteira, RG 1.315.960 SSP-TO, CPF 020.168.141-28, nascida aos 30/08/1995,
natural de Colinas do Tocantins, TO, filha de Sandovaldo Gomes da Silva e Rosa Maria da Silva, feito julgado procedente e
decretada a interdição da Requerida ROSÂNGELA GOMES DA SILVA, declarando-a absolutamente incapaz para gerir
pessoalmente sua vida civil, na forma do artigo 4º, III, do Código Civil, e, de acordo com o artigo 1.767, inciso I, do mesmo
Diploma Legal, tendo sido nomeada Curadora, na pessoa de sua mãe, a Srª. ROSA MARIA DA SILVA, RG 302.993 SSP-TO,
CPF 708.106.191-56, mediante compromisso do encargo, fixando que a curatela abrangerá os atos de natureza patrimonial e
negocial, na forma do artigo 85, da Lei 13.146/15. Para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente
Edital, que será publicado por três (03) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, na imprensa oficial, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos. Colinas do Tocantins, TO, 11 de Agosto de 2022. Eu, Nilda Maria Ribeiro Silva, digitei. Eu, Dalvirene
Siqueira de Souza, Escrivã Interina Judicial, conferi.
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FORMOSO DO ARAGUAIA

1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
Citação por Edital prazo 15 dias
AUTOS Nº: 0000384-92.2021.8.27.2719
Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusado: DIVINO ARRUDA DA SILVA
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que
neste Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal nº. 0000384-92.2021.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o
denunciado: DIVINO ARRUDA DA SILVA, brasileiro, unido estavelmente, nascido aos 07/09/1962, natural de Itaguaru/GO,
inscrito no CPF n° 451.583.121-68, filho de Divina Arruda da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, incurso na sanção
do art. 21 (vias de fato) do Dec.-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), c/c art. 147, caput (ameaça), do Código Penal,
c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Como este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme
certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da diligência, fica citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Para conhecimento de todos será publicado o
presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 11 de agosto de 2022. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior. Servidor de Secretaria,
digitei o presente.

GOIATINS

1ª escrivania cível
Editais de citação
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Exmº Sr. Dr. JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO – Juiz de Direito titular desta Comarca de Goiatins – Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este
Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Contratos Bancários, Obrigações, DIREITO CIVIL registrada sob
o n. 0002818-56.2018.8.27.2720, na qual figura como requerente BANCO DO BRASIL SA e Requeridos MÁRIO ANTONIO
BARTNICKI brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº 1009371061, emitida por SSP/RS, inscrito no
CPF/MF sob o nº 477.445.706-00, vem por meio deste, CITAR o demandado para no prazo deste, pagar a dívida ou nomear
bens à penhora, bem como possa oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir
toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo
considerado revel será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Goiatins TO, aos 03 (três) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Sostenis Teixeira de Oliveira,
Estagiário, Mat. n 363562

GUARAÍ

1ª vara cível
Intimações às partes
INTIMAÇÃO À PARTE
Fica INTIMADO o requerido da parte dispositiva da sentença transcrita abaixo:
Processo nº 0003153-67.2021.8.27.2721/TO– Chave do processo: 537176180421
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
REQUERENTE: MAILSON LOPES DE SOUZA.
ADVOGADO: ALISSON OLIVEIRA DE PAULA (OAB TO010377)
REQUERIDO: SORAIA SOUSA SILVA, brasileira, divorciada, cabelereira, portadora do CI nº 288838 SSP-TO, inscrita no CPF
sob o nº 819.427.021-91, residente e domiciliada na Avenida Goiás nº 1702, Centro, CEP: 77.700-000, Guaraí – TO.
SENTENÇA do Evento 44 de 01/08/2022: "JULGO O PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE, e, por consequência, EXTINGO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, artigo 487, I ), para: 1) DECLARAR RESCINDIDO o contrato firmado entre
as partes (evento 01, CONT_LOCACAO6); 2) CONDENAR a requerida: a) em R$7.147,00 (sete mil cento e quarenta e sete
reais) a título de indenização por danos materiais; b) em R$128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) a título de
ressarcimento do valor da conta de energia elétrica relativa a período anterior ao da locação; c) a condenação da ré
em R$900,00 (novecentos reais) a título de pagamento da multa contratual. Considerando que a autora sucumbiu em parte
mínima do pedido (CPC, artigo 86, parágrafo único), CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
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que deverão ser pagos ao advogado da parte autora, na forma do Artigo 85, §2° do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, ao arquivo. Cumpra-se. FÁBIO COSTA GONZAGA Juiz de Direito.” JOCIMEIRE ARAUJO FAVA
WENGRAT - Técnica Judiciária

GURUPI

1ª vara da fazenda e registros públicos
Portarias
Portaria Nº 1918/2022 - PRESIDÊNCIA/1VFAZ GURUPI, de 10 de agosto de 2022.
O Dr. Nassib Cleto Mamud, Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, no uso de suas atribuições
legais etc... CONSIDERANDO a existência de canais de atendimento ao jurisdicionado como balcão virtual, gabinete virtual, email e telefone; CONSIDERANDO que o atendimento presencial ao público externo está em pleno funcionamento;
CONSIDERANDO a necessidade de envio do link de audiências virtuais para testemunhas; RESOLVE: Art. 1º. Proibir o
atendimento, relacionado a processos da Vara dos feitos das fazendas e registros públicos da comarca de Gurupi-TO, por meio
de telefone não institucional ou outro meio que não seja o balcão virtual, gabinete virtual, telefone do fórum ou e-mail
institucional. Art. 2º. O atendimento ocorrerá, tanto na vara quanto no gabinete, preferencialmente, de forma virtual pelo
balcão/gabinete virtual, e-mail, telefone do fórum ou, em casos extremos, por meio de agendamento de videoconferência.
Excepcionalmente, o atendimento ocorrerá de forma presencial nas dependências do fórum. Art. 3°. Os atendimentos do
gabinete presencial ou por vídeoconferência serão gravados no sistema SIVAT (Sistema de Videoconferência e Audiências do
Tocantins) e o link poderá ser disponibilizado por meio de requerimento dirigido ao Juiz da vara. Art. 4º. Os links de audiências
serão repassados pelo servidor da vara para testemunhas apenas por meio do whatsapp institucional, ou seja, aquele vinculado
ao ramal da vara. CUMPRA-SE. DADA E PASSADA nesta Comarca de Gurupi-TO, aos 10 dias do mês de agosto de
2022.Nassib Cleto Mamud -Juiz de Direito

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 1909/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 10 de agosto de 2022
ALTERAÇÃO PARCIAL DA PORTARIA DO PLANTÃO REGIONAL
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.;
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis,
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe;
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria Nº
1777/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 26 de julho de 2022??, publicada no Diário da Justiça n° 5236, em 27 de julho
de 2022, págs. 23 a 26.
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar parcialmente o artigo 10 da Portaria Nº 1777/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 26 de julho de 2022, para
fins de registrar que o servidor MAURO LEITE OLIVEIRA JÚNIOR, matrícula nº 361459, Assistente Administrativo, lotado na
Comarca de Formoso do Araguaia - TO, ficará responsável pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº
46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 19 de agosto de 2022 às 11h59mim do dia 26 de
agosto de 2022, em substituição a servidora GEANY FRANCISCA BANDEIRA, matrícula 352563.
§ 1º. O(a) Escrivão(ã) plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9290-5152.
Art. 2º - Ficam os secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi,
Palmeirópolis e Peixe, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Art. 3º - Publique-se no Diário da Justiça. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº0013947.86.827.2722
Denunciado: Rodrigo das Neves Rocha
Vítima: Leandro Pinto da Costa
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O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de RODRIGO DAS NEVES ROCHA, brasileiro, CPF nº
028.434.291-29, nascido aos 05.03.1989, filho de Raimundo Rocha Gonçalves e Karlene Barbosa das Neves O MM. Juiz
proferiu Sentença. DECIDO. sendo assim, após análise das provas processuais, entendo que a intenção de Maykon não era de
matar/lesionar Manoel, visto que este utilizou de meios moderados e necessários para que a vítima cessasse a iminente injusta
agressão.Diante do exposto, absolvo sumariamente o acusado RODRIGO DAS NEVES ROCHA das condutas delituosas que
lhe são imputadas na denúncia, com fulcro no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.Determino à serventia:Intimem-se o
MP e a Defesa; Intime-se o acusado;Após a preclusão desta decisão de absolvição sumária, dê-se a devida baixa no nome do
acusado RODRIGO DAS NEVES ROCHA, mediante as cautelas de praxe;Gurupi, data certificada pelo sistema.DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Eu, Diane Perinazzo,
Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente

ITACAJÁ

1ª escrivania cível
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
EDITAL de intimação com prazo de 15 (quinze) dias do Sr. SILVANE GOMES DOS SANTOS, nascido no dia 10 de julho de
1995, filho de Raimunda Gomes Tavares e de Manoel Ferreira dos Santos, CPF nº 109.300.301-41, residente em local incerto e
não sabido para tomar conhecimento e cumprir integralmente o determinado na Sentença Judicial de evento 27 da AÇÃO PARA
APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO, com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, como substituto processual de Raimunda
Gomes Tavares, brasileira, casada, aposentada, nascida no dia 20 de setembro de 1947, portadora do RG n.º 377.869, 2ª Via,
SSP/TO, e inscrita no CPF n.º 043.614.361-50, residente na Av. Tocantins, Centro (segunda rua abaixo do Restaurante Dona
Marlene), Itapiratins-TO e de Manoel Ferreira dos Santos, brasileiro, casado, aposentado, nascido no dia 11 de fevereiro de
1942, portador do RG nº 1.212.162, SSP/TO, e inscrito no CPF nº 051.418.381-02, residente na Rua 12 de maio, s/n.º, Setor
Bela Vista (Casa do Sr. Dalcides Coutinho), Itapiratins/TO, aos termos do processo 0003316-75.2020.8.27.2723 chave
618307451020. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da
Justiça e fixado na portaria do Fórum, local de costume. Itacajá/TO, 10 de agosto 2022. Edvan Pereira Maciel, Servidor de
Secretaria do Cartório de Família, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível, digitei e subscrevi. Matricula 343442.

ITAGUATINS

1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que por meio deste fica CITADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado DEJANDRO RODRIGUES
SILVA, vulgo “Carioca”, brasileiro, solteiro, pintor, nascido aos 22/06/1983, CPF n° 006.829.601-01, filho de Luzia Rodrigues da
Silva, residente e domiciliado na Rua 13 de Maio, S/N, Centro, Axixá do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido,
para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo
que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos
autos de ação penal n° 0002651-22.2021.8.27.2724, no qual o mesmo foi denunciado pelo delito tipificado no art. 168, caput, do
Código Penal. E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM.
Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois
mil e vinte e dois (10/08/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do Toc antins,
no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que por meio deste fica CITADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado CRISTIAN MARTINS
FREIRE, brasileiro, casado, auxiliar de serviços gerais, inscrito no CPF n° 903.221.423-34, nascido em 13/10/1976, filho de
Maria Delia Martins Freire e de Francisco Freire, residente na rua Rio Grande do Norte, n° 927, bairro Mercadinho, próximo ao
Eletro Mateus, Imperatriz/MA, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, serlhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo
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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, nos autos de ação penal n° 0004056-30.2020.8.27.2724, no
qual o mesmo foi denunciado pelo delito tipificado no art. 155, caput do Código Penal Brasileiro. E, para que chegue ao
conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será
afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (11/08/2022). Eu,
Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele tiverem
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processa os autos de Ação Penal – Nº 000056928.2015.8.27.2724/TO, sendo o mesmo para CITAR o DENUNCIADO: ADENIR NASCIMENTO RODRIGUES, brasileira, casada,
técnica de enfermagem, nascida aos 20/10/1980, natural de Imperatriz/MA, RG n° 023155922002-0 SSP/MA, CPF n°
009.349.003-88, filha de José Raimundo de Oliveira e Maria das Graças Conceição Nascimento, residente na Rua Osvaldo Cruz,
nº 922, Bacuri, Imperatriz/MA., estando atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo que a mesma se encontra o incurso no
art. 217-A , Caput do Dec-lei 2.848/40-Cod. Penal, pelo qual fica a acusada CITADA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
podendo arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar provas, arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário, cientificando(s) de que, não apresentada a resposta no prazo legal, será
nomeado Defensor para oferecê-la. Não obtendo êxito na citação pessoal, e verificando que o(s) réu(s) oculta(m)-se para não
ser(em) citado(s), o Sr. Oficial de Justiça deve proceder à citação com hora certa, observada a forma estabelecida nos artigos
227 a 229 do Código de Processo Civil. Na impossibilidade de citação por hora certa, Certifique-se e devolva o Mandado ao
Cartório para que proceda de pronto à citação por Edital com o prazo de 15 (QUINZE) dias. Façam constar também no mandado
de citação, a opção para que o acusado expressamente manifeste possuir ou não condições de contratar advogado. Se o
acusado já tiver advogado constituído, intime-o, também, de já, para apresentar a Defesa Preliminar do réu, visando à celeridade
processual, na forma do art. 370 do CPP. Com a resposta negativa ou o decurso do prazo de dez dias, sem qualquer
manifestação, nomeio a Defensora Pública desta Comarca, para promoção de defesa da acusada no prazo legal. E, para que
não aleguem ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vintee dois
(28/04/2022). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã; que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele tiverem
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processa os autos de Ação Penal – Nº 0000678-32.2021.8.27.2724 ,
sendo o mesmo para Cite-se a Denunciada MAICON DA SILVA SANTOS, brasileiro, união estável, agricultor, inscrito no CPF n°
055.942.873-10, natural Imperatriz/MA, nascido aos 25/01/1994, filho de Iracema Pereira da Silva e de Hilton Vieira Santos, com
endereço na Viela 218-A, Quadra 44, Lote 13, Prox. a Academia de Polícia Militar, setor leste universitário, Goiânia/GO, CEP:
74603-112, via edital pelo prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 361 e seguintes do Código de Processo Penal, para
responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça(m) resposta à acusação, na qual poderá (ão) arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando necessário (CPP, arts. 396, 396-A, caput). No ato de
citação, deverá o denunciado informar ao Oficial de Justiça se possui ou não advogado constituído ou se ostenta condições
financeiras de contratar causídico para defender-lhe, sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Em caso positivo, deverá o réu
indicar o nome do advogado contratado. Caso o denunciado, citado, não ofereça resposta ou não constitua advogado, nomeio lhe, desde já, o Defensor Público Estadual com atribuições neste juízo para defender-lhe, devendo este ser intimado para
apresentação, no prazo legal, de resposta escrita. Cientifique-se o réu, outrossim, de que, a qualquer momento, poderá constituir
advogado, que, contudo, assumirá o processo no estado em que se encontrar. Caso o acusado já possua advogado constituído
no processo, ele deverá ser intimado para apresentar a defesa de que trata o artigo 396-A do Código de Processo Penal. A
intimação, nesta hipótese, será através do Diário da Justiça (CPP, art. 370, § 1º), dos autos epigrafados, estando atualmente em
lugar incerto e não sabido, sendo que a mesma se encontra o incurso no art. 147do CPP, c/c a Lei Maria da Penha, exarada nos
autos epigrafados, E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será publicado na forma da lei.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte eum dias do mês de julho do ano de
dois mil e vinte e dois (21/07/2022). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã; que o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantin s,
no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO, no prazo de 15 (quinze) dias, o sentenciado MANOEL MESSIAS DE
SOUSA, vulgo “MANOEL LEÃO”, brasileiro, casado, lavrador, natural de Lago da Pedra/MA, nascido em 28/02/1955, filho de
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José Leão de Sousa e de Antônia Maria da Conceição, residente no Povoado Pequizeiro, município de Axixá do Tocantins/TO,
atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos nº
0000071-65.2015.8.27.2712, que pronunciou o acusado, e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita: “Ex positis, julgo procedente a inicial acusatória coligida ao evento 1 destes autos, para o fim de PRONUNCIAR o réu
MANOEL MESSIAS DE SOUSA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal para que
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, § 2°, inciso II do Código Penal. [...] Itaguatins, TO,
13/11/2019. Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do sentenciado e que no futuro ninguém
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no
Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 11/08/2022
(dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e
subscrevi.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o sentenciado PEDRO RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro,
solteiro, nascido em 26/04/1984, CPF nº 024.572.423-04, filho Maria Rodrigues de Sousa, residente na Rua Maria Caranhas, Alto
do 25, s/nº, Itaguatins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para dentro do prazo de 650 (sessenta dias) tomar
conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 71), que julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva estatal, e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ Ante o exposto, nos
termos do art. 74, §2º, c/c art. 419, CPP, DESCLASSIFICO o crime descrito no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB,
para o delito previsto no art. 129, caput, CPB, ao tempo em que condeno o acusado PEDRO RODRIGUES DE SOUSA pela
prática da citada infração penal. [...] Itaguatins, TO, 16/9/2021. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito”. E,
para que chegue ao conhecimento do sentenciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este
Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois
(08/04/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.

NATIVIDADE
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1881/2022 - PRESIDÊNCIA/DF NATIVIDADE, de 09 de agosto de 2022
Decreta FERIADO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO FÓRUM DA COMARCA DE NATIVIDADE TOCANTINS-TO e dá outras
providências.
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Natividade/TO, DR. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA,
no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 133 da Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o conteúdo do artigo 148, inciso III da Lei Orgânica do Município de Natividade/TO, que instituiu dia 15
de agosto como Feriado Municipal em razão da Missa do Senhor do Bonfim;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 019/2022, de 02 de agosto de 2022, do Gabinete do Prefeito Municipal de
Natividade/TO, que decretou feriado municipal no dia 16 de agosto de 2022 nos órgãos públicos deste município, em razão
do festejo da Romaria do Senhor do Bonfim.
CONSIDERANDO que, não havendo necessidade de funcionamento de serviços essenciais, como protocolo, telefonia e
distribuição, em virtude desta Comarca encontrar-se inserida no regime de Plantão Regional de acordo com a Resolução n°
46/2017;
RESOLVE:
Artigo 1.º - Deliberar que não haverá expediente Forense nos dias 15 e 16 de agosto do ano em curso, no âmbito desta
Comarca de Natividade/Tocantins, em virtude do Feriado Municipal em comemoração a Missa e o festejo da Romaria do
Senhor do Bonfim, de acordo com a legislação supracitada, bem como autorizar a suspensão de expedientes nas
serventias extrajudiciais desta cidade nas referidas datas, a critério dos respectivos titulares.
Parágrafo Único - Ficam prorrogados para o dia 17/08/2022, os prazos processuais e administrativos que porventura se
iniciem ou encerrem nos dias 15/08/2022 e 16/08/2022;
Artigo 2.º - Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 3.º - Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de
Justiça. Cumpra-se.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, aos 09 de agosto do ano de dois mil e
vinte e dois (09/08/2022).WILLIAM TRIGILIO DA SILVA Juiz de Direito Diretor do Foro
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PALMAS

Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Decisões
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0024919-31.2016.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
AUTOR: LEONARDO TÚLIO AIRES DA SILVA - CPF: 01423127110
RÉU: CONSTRUTORA D. I. LTDA - CNPJ: 07197626000260
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”... III DISPOSITIVO Ante o exposto: 1. DETERMINO O LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO determinada no evento 35, devendo a
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis lançar nos autos o movimento "cumprimento de levantamento da suspensão" para
seu normal prosseguimento; 2. Com fundamento no artigo 274, parágrafo único, DECLARO VÁLIDA a intimação da requerida
para constituir novos advogados (eventos 48 e 51) e, tendo em vista sua desídia em assim proceder, nos termos do artigo 76,
§1º, II do CPC, DECRETO A SUA REVELIA; 3. REJEITO AS PRELIMINARES arguidas pela requerida na contestação; e 4.
DETERMINO a intimação das partes acerca da presente decisão, bem como para, no prazo de 15 dias, indicarem,
motivadamente, quais provas pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado do mérito. 4.1. Nos termos do artigo
346 do CPC "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão
oficial" 5.
Havendo requerimento de produção probatória, as partes deverão esclarecer qual(is) o(s) fato (s) a ser(em)
provado(s) por meio de cada prova postulada e justificar sua pertinência para o deslinde da controvérsia, sob pena de
indeferimento em caso de requerimento genérico de prova, sem a devida fundamentação.6.
Advirtam-se às partes de
que: a) Será indeferida a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte ou que só
por documento ou por exame pericial puderem ser provados (art. 443, I e II, CPC); b) O rol de testemunhas (se for o caso)
deverá conter, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e local de trabalho (art. 450, CPC); c) Cabe ao
advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada,
dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, CPC); d) Deverão indicar quais pessoas pretendem ouvir em depoimento pessoal
(se for o caso), com observância ao disposto no art. 385, do CPC, especificando, quando pessoa jurídica, o nome e o
cargo; e) Se postularem prova pericial, deverão especificar qual o tipo (exame, vistoria ou avaliação) indicando a especialidade
do perito (art. 464, CPC); e f) O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo,
para a prova de cada fato (art. 357, § 6º, CPC). 7. Havendo pedido de provas, conclua-se o feito para saneamento. 8. Não
havendo pedido de provas, conclua-se o feito para sentença. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito.

Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0028820-94.2022.8.27.2729
REQUERENTE: ADEMIO FLESCH - CPF: 18997945068
REQUERENTE: EGON JUST - CPF: 31317219015
REQUERIDO: INDIVÍDUOS NÃO IDENTIFICAVEIS
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0028820-94.2022.8.27.2729, Classe: Interdito Proibitório, proposta por ADEMIO FLESCH e
EGON JUST em desfavor de DESCONHECIDOS E TERCEIROS INTERESSADOS, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e
CIÊNCIA de eventuais desconhecidos e terceiros interessados, para tomarem conhecimento da presente ação que tem como
objeto o pedido de CITAÇÃO, evolvendo o imóvel a seguir descrito: uma gleba de terras com área de 806,05,02ha (oitocentos e
seis hectares e cinco ares e dois centiares), registrada na Matrícula nº. 22.099, CRI de PALMAS/TO, bem como, para que
querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do evento 04.SILVANA MARIA
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0041775-36.2017.8.27.2729
AUTOR: JOSÉ SERGIO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 01658371283
RÉU: ARILDO CELSO VIEIRA FILHO - CPF: 55671411149
RÉU: SUPER POSTO MASTER II LTDA - CNPJ: 18225349000197
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0041775-36.2017.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por JOSÉ SERGIO DA CUNHA
JUNIOR em desfavor de ARILDO CELSO VIEIRA FILHO e SUPER POSTO MASTER II LTDA, e que por este meio
procede a CITAÇÃO da parte Requerida ARILDO CELSO VIEIRA FILHO, CPF: 55671411149 e SUPER POSTO MASTER II
LTDA, CNPJ: 18225349000197, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem
como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados
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na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do
evento 71.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Sentenças
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0036260-78.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível
AUTOR: ORG CONTABILIDADE & GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 26519467000136
RÉU: CLEMILDO SCOOBY SANTOS FERREIRA - CPF: 61704377315
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... IV - Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos estampados na peça inicial,
para condenar a requerida no pagamento de R$3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais), acrescidos de juros de 1% (um
por cento) ao mês (art. 161 do CTN c/c art. 406 da Lei nº 10.406/02), bem como de correção monetária nos termos da tabela
fixada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos
morais. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte
requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$1.212,00 (mil duzentos e doze
reais), a teor do disposto no art. 85, § 8º do CPC.JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0019865-74.2022.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03017677000120
RÉU: RAIMUNDO ARRUDA BUCAR - CPF: 03572218187
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... DECIDO. O artigo 354, do Código de Processo Civil, preconiza a possibilidade de julgamento conforme o estado do
processo, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos I e III, do referido Código, devendo o jui z
proferir sentença. Por seu turno, nos termos do mencionado art. 487, inciso III, “b”, haverá resolução de mérito quando o jui z
homologar a transação. O Código Civil, ao disciplinar o instituto da transação, preconiza em seu art. 840, que é lícito aos
interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. É essa a hipótese destes autos, uma vez que as
partes entabularam acordo visando a por fim ao litígio. Analisando a transação realizada pelas partes, depreendo que nada
desaconselha a sua homologação, uma vez que: a) as partes são capazes; b) o objeto é lícito e preserva os interesses de todos
os envolvidos (art. 104, CC); c) não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos defeitos do negócio jurídico previstos nos art. 138
a 157, do Código Civil (erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores) ou de sua invalid ade
decorrente de nulidade ou anulabilidade (art. 166 a 184, do Código Civil); d) a transação versa sobre direitos patrimoniais de
caráter privado, atendendo, pois, à exigência do art. 841, do Código Civil. Com efeito, a conciliação entre as partes figura no rol
das normas fundamentais do Código de Processo Civil, importando em dever do Estado que se traduz no princípio da
autocomposição, expressamente previsto no § 3º do art. 3º do Código de Processo Civil, devendo ser estimulada no curso do
processo. Ante o exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO realizada entre as partes, julgando extinto o feito, com resolução do
mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem custas, por força da norma do
artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios conforme o acordo firmado (Condições, III). Após o trânsito em julgado
promova-se a baixa no sistema. LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito.

2ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00226890620228272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: JANDERSON DA CONCEIÇÃO CARDOSO
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) JANDERSON DA CONCEIÇÃO CARDOSO, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos 10/12/2003, filho
de Guiomar da Conceição Costa, inscrito no CPF nº 716.799.051-55?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de
90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0022689-06.2022.8.27.2729,
cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO: Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do
Tocantins em desfavor de Janderson da Conceição Cardoso, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos 10/12/2003, filho de
Guiomar da Conceição Costa, inscrito no CPF nº 716.799.051-55 1, pela prática da conduta descrita no art. 155, § 1º, do Código
Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] A denúncia foi recebida em 15 de junho de
2022 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 15). Foi apresentada resposta à acusação (evento 19). Por não incorrer em
nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de
instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 2/8/2022. Foi decretada a revelia do réu. Foram ouvidos os seguintes depoentes,
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cujo resumo das declarações os acompanha: [...] Houve dispensa da testemunha Jack Andreson Almeida Leite. Não foi
requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação no artigo 155, § 1º,
do Código Penal e requer, ainda, que seja fixado em sentença valor mínimo reparatório, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais ) à
vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais,
requereu a absolvição por insuficiência de provas, ante a falta de credibilidade pelas provas prestadas em juízo, em caso de
condenação que seja aplicada na modalidade simples e tentada. Por seguinte, que não seja reconhecida nenhuma indenização
tendo em vista que o veículo foi encontrado em perfeito estado, como retrata o item 01 do Laudo Pericial no evento 25 do IP. É,
em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO: As condições de procedibilidade e os pressupostos processuais, pautados pelas
garantias constitucionais, foram devidamente respeitados. O processo está regular. Nenhuma nulidade foi sequer arguida pelas
partes. Assim, passo a análise do mérito. A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em Flagrante
n. 7195/2022 (evento 1 do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 10, do IP); Termo de Restituição de
Objeto (evento 1, P_FLAGRANTE1,p. 12 do IP); Laudo de Exame Pericial de Avaliação Econômica Direta em Objeto (evento 35,
LAUDO1, do IP); depoimentos prestados em juízo; Em que pese o réu não ter sido ouvido em juízo, e permanecido em silêncio
na fase policial, o acervo probatório é suficiente para delimitação da autoria delitiva, já que ele foi preso em situação de flagrante
presumido, logo em seguida ao ocorrido e com o bem subtraído, qual seja um automóvel, da marca: Hyundai, modelo: I30 2.0, de
cor: Prata, ano/modelo: 2011/2011. Conforme o depoimento da vítima em juízo, ao constatar a ocorrência do furto, obteve as
imagens que ensejaram a identificação do autor, conforme anexadas no processo 0021615-14.2022.8.27.2729/TO, evento 1,
INF7. Vislumbra-se que o crime mencionado foi executado durante à noite, por volta das 22h, ou seja, durante o período de
repouso noturno, sendo que o réu utilizou-se da menor vigilância do local para cometer o delito, no qual notoriamente, suas
ações seriam facilitadas. Em virtude disto não prosperará o pedido da defesa para a desclassificação do crime para sua
modalidade simples e, por consequência, incidirá a causa de aumento prevista no § 1º, art. 155, do CP. [...] Não reconheço a
modalidade tentada do delito, conforme requereu a defesa. O réu foi surpreendido em situação de flagrante, pois foi surpreendido
enquanto estava dentro do veículo da vítima, situação que foi narrada em juízo: [...] Tendo em vista que o réu nasceu em
10/12/2003, e tinha 18 anos na data do fato, incidirá a atenuante da menoridade, do artigo 65, § I do CP, caso seja possível. Em
relação aos antecedentes criminais, verifico que trata-se de réu primário, não havendo nada que o desabone. 2.1 Fixação de
valor mínimo de reparação dos danos. O Ministério Público pugnou pela fixação de valor mínimo como reparação pelos danos
materiais causados à vítima, mas não acolho o pedido. Primeiramente, a fixação do referido valor é um efeito extrapenal genérico
da condenação, não é uma obrigatoriedade e está vinculada à segurança do magistrado acerca da extens ão do dano. Não
havendo prova palpável sobre os prejuízos sofridos e sendo indispensável a dilação probatória, entendo que não cabe ao juízo
criminal adentrar no campo da indenização (STF, AP 470/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto,
julgo procedente a denúncia para condenar Janderson da Conceição Cardoso como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, do
Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1ª fase: das circunstâncias judiciais. a) a
culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes;
c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também
deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva;
e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas;
h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando que todas as
circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa. 2ª fase: agravantes e atenuantes: Apesar de reconhecer a atenuante da menoridade, do artigo 65, § I do CP, deixo
de aplicá-la, conforme a Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal." Nesta fase, mantenho a pena fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 3ª fase: causas
de aumento e de diminuição. Em virtude da causa de aumento do repouso noturno, do artigo 155, § 1º, do CP, aplico a fração de
1/3 sobre a pena. Não há causas de diminuição. Por conseguinte, fixo a pena definitiva de Janderson da Conceição Cardoso em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial
aberto para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º,
alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, pois atende aos requisitos do artig o 44 e
seu § 2º, do CP, sendo: comparecimento mensal à CEPEMA. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do artigo 77, III, do
CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. [...]". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos
11/08/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.

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

AUTOS N.º 0049523-51.2019.8.27.2729
Ação: Curatela
Requerente: JOSIMAR AMANCIO DOS SANTOS ALVES
Requerida: FABIANA KAREN ALVES DOS SANTOS AMANCIO
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual,
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 4, decreto a interdição de FABIANA
KAREN ALVES DOS SANTOS AMANCIO, brasileira, casada, nascida em 09.08.1988, portadora do RG nº 815.740 SSP-TO, filha
de Antonio Pereira dos Santos e Maria Oneide Alves Queixaba, nomeando-se seu curador, sob compromisso, seu esposo
JOSIMAR AMANCIO DOS SANTOS ALVES, qualificado nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de
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natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, o curador estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois
os dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo
ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do
CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 19 de abril
de 2022. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito.
AUTOS N.º 0014821-45.2020.8.27.2729
Ação: Substituição de Curatela
Requerente: MARIA ZILDA FERREIRA DE SOUSA SANTIAGO
Requerida: MARIA RAIMUNDA FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO
Requerida: CONCEIÇÃO DE LIS FERREIRA DE SOUSA
SENTENÇA: “(...) ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no art. 1.764, III, do CC e no art. 761 do CPC/2015, julgo procedente o
pedido, para nomear MARIA ZILDA FERREIRA DE SOUSA SANTIAGO como curadora de CONCEIÇÃO DE LIS FERREIRA DE
SOUSA, em substituição à curadora anteriormente nomeada, MARIA RAIMUNDA FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO, a
qual declaro removida do encargo de curadora. Tome-se-lhe o compromisso. Decreto a extinção do processo, com fulcro no art.
487, I, do novo Código de Processo Civil. Prestado compromisso, a curadora estará desde logo, apta ao exercício pleno da
curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício
competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do
art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se. Palmas, 04 de abril de 2022. NELSON
COELHO FILHO-Juiz de Direito.
AUTOS N.º 0005320-33.2021.8.27.2729
Ação: INTERDIÇÃO
Requerente: VANUSA PEREIRA DE ALMEIDA
Requerido: GABRIEL SATURNINO JUNIOR
SENTENÇA: “(...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual,
corroborado os documentos acostados nos autos, confirmo a decisão liminar do evento 04 e decreto a interdição de GABRIEL
SATURNINO JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido em 15.10.1994, portador do RG nº 1.186.942 SSP-TO, filho de Deusdice
Gabriel Saturnino e Vanusa Pereira de Almeida, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua genitora VANUSA PEREIRA
DE ALMEIDA, qualificada nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e
negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da
especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser
publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem
honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. . Palmas, 04 de abril de 2022.
NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito.
AUTOS N.º 0023086-02.2021.8.27.2729
Ação: Interdição
Requerente: MARIA ESTER CARVALHO DA SILVA
Requerida: CARMOZINA CARVALHO DA SILVA
SENTENÇA: “(...)Desta forma, tendo em vista o relatório médico incluso nos autos (evento 1, LAU8), firmado pelo
médico neurologista Dr. Leonardo Bruno f. Souza, que se mostra suficiente para formar juízo de convencimento deste Julgador,
confirmando a decisão do evento 9, DECDESPA1, decreto a interdição de CARMOZINA CARVALHO DA SILVA, brasileira,
viúva, aposentada, nascida em 09.08.1944, filha de Joaquim Ferreira de Carvalho e Honorinha Ferreira Virgolino, inscrita no CPF
sob o nº 942.778.421-00, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua filha MARIA ESTER CARVALHO DA SILVA,
qualificada na inicial, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado
compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipotec a
legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o
§ 3º do art. 755 do CPC/2015.Custas já recolhidas. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado,
arquivem-se os autos. Palmas, 02 de maio de 2022. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito.
AUTOS N.º 0002284-17.2020.8.27.2729
Ação: Curatela
Requerente: MARIA LIDIA MENDONÇA CAMPOS
Requerida: ALMIR MENDONÇA CAMPOS
SENTENÇA: “(...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual,
confirmando a decisão do evento 4, DECDESPA1, decreto a interdição de ALMIR MENDONÇA CAMPOS, brasileiro, solteiro,
nascido em 17.03.1981, portador do RG nº 729.392 SSP-TO 2ª Via, filho de José Almeida Campos e Maria Lidia Mendonça
Campos, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua genitora MARIA LIDIA MENDONÇA CAMPOS, qualificada nos
autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a
curadora estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se
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mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755
do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 16 de maio de 2022. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito.

2ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA , brasileiro(a),
estado civil casado(a), nascido(a) em 15/10/1955, portador(a) do CPF N.º 282.631.381-91 e do RG 1076426 –
SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob o n.º 0028275-58.2021.8.27.2729, na qual figura como exequente, o
ESTADO DO TOCANTINS e PRODIVINO BANCO DO EMPREENDEDOR S.A, para que no prazo de 3 (três) dias úteis, efetue o
pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). EM SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo de 15 (quinze) dias
úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). DÊ-SE
CIÊNCIA a parte executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será
reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 12); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por
cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se
reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e
honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do d ébito
pela parte executada, proceda o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de
imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma
oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observandose o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC.
Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em
regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso não seja encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial
de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n.
8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis
distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa,
CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830, § 12). Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias
úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 12). Assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, ELIZÂNGELA ALVES DE BARROS, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevi o
presente. Palmas/TO, 01 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, CHARLES BRUNO ALVES DE
SOUZA, brasileiro(a), estado civil casado(a), nascido(a) em 15/10/1955, portador(a) do CPF N.º 044.899.221-32 e do RG
1145627 – SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob o n.º 0027465-83.2021.8.27.2729 , na qual figura como
exequente, o ESTADO DO TOCANTINS e PRODIVINO BANCO DO EMPREENDEDOR S.A, para que no prazo de 3 (três) dias
úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). EM SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo de
15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art.
915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba
honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 12); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70%
(setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento ),
se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e
honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito
pela parte executada, proceda o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de
imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma
oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observandose o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC.
Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em
regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso não seja encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial
de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n.
8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis
distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa,
CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830, § 12). Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias
úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 12). Assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, ELIZÂNGELA ALVES DE BARROS, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevi o
presente. Palmas/TO, 03 de agosto de 2022.
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3ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
INVENTÁRIO Nº 0007792-07.2021.8.27.2729/TO
AUTOR: CREUZA PEREIRA LIMA E OUTRO
RÉU: SEBASTIÃO PEREIRA PINTO (ESPÓLIO)
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª Juiza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem,
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da Ação Nº 00077920720218272729 em que CREUZA
PEREIRA LIMA e CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS movem em face do Espólio de SEBASTIÃO PEREIRA PINTO, e
que por meio deste edital ficam CITADOS/INTIMADOS os eventuais interessados, para que, caso queiram, manifestem no prazo
de 15 (quinze) dias; (Art. 626, §1º do CPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMa. Juiza, expedir o
presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, AMANDA DA SILVA ARRUDA, Servidora de Secretaria, que digitei.
Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito.

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Editais
EDITAL COM RELAÇÃO DE CREDORESDE DO ADMINISTRADOR JUDICIAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
Recuperação Judicial nº 0047283-21.2021.8.27.2729 – CM Construtora Eireli – CNPJ nº 38.147.344/0001-09
O Administrador Judicial, nos termos do §2º, do artigo 7º, da Lei nº 11.101/05, com base nas informações e documentos colhidos
na forma do caput e do § 1o , do artigo 7º, publica o presente Edital com a Relação de Credores, fazendo-se constar que as
pessoas indicadas no artigo 8º, da Lei de Regência, terão acesso aos documentos, que fundamentaram a elaboração dessa
relação, no escritório profissional do Administrador Judicial, localizado na Quadra 103 Norte, Av. NS 01, Lote 41/43 – Sala 122 –
Galeria Bella Palma – CEP 77.001-018 – Palmas/TO, no período vespertino (das 14:30hs às 17:00hs), pelo período de 5 (cinco)
dias corridos, a contar do dia útil seguinte à publicação deste edital. O Administrador Judicial informa, ainda, que, nos termos do
artigo da 8º, da Lei nº 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da presente relação de credores, o Comitê ,
qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juízo impugnação contra a relação de
credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de
crédito relacionado.
RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:
Classe I ADÃO ALVES LUSTOSA NETO
045.100.151-60
R$ 1.804,47
Trabalhista
Classe I ANTONIO DANIEL BARROS CARDOSO
704.996.323-20
R$ 283,23
Trabalhista
Classe I ESPÓLIO DEUSIMAR FERNANDES DOS
017.267.681-98
R$ 1.059.827,49
Trabalhista
SANTOS
Classe I ELIANA ABREU DA SILVA
043.353.951-83
R$ 651,80
Trabalhista
Classe I JOCIVAN DOS SANTOS BATISTA
038.151.181-23
R$ 6.149,44
Trabalhista
Classe I JOSÉ JORGE LOPES
155.015.822-87
R$ 483,15
Trabalhista
Classe I JURACY CARVALHO DE SOUZA
804.810.781-34
R$ 357,02
Trabalhista
TOTAL GERAL DA CLASSE I - TRABALHISTAS
R$ 1.069.556,60
Classe III A&R ADM DE IMOVEIS
15.609.009/0001-71
R$ 192.234,77
Quirografários
Classe III ADSON COELHO MIRANDA
873.408.361-87
R$ 122.418,21
Quirografários
Classe III ALESSANDRO TEIXEIRA FERNANDES
555.933.801-04
R$ 92.114,71
Quirografários
Classe III ALEXANDRE DE ANDRADE
594.438.471-91
R$ 87.896,83
Quirografários
Classe III ALISSON FRAUCHES DE ALMEIDA
680.385.263-68
R$ 207.883,72
Quirografários
Classe III ALTINO ALVES TEIXEIRA
131.180.211-87
R$ 1.228.470,83
Quirografários
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Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III - Quirografários

ALZIRO SOBREIRA VILLELA

076.882.018-96

R$ 554.726,48

ANELISE KAPPES MARQUEZ

571.069.080-53

R$ 690.808,10

ARTHUR ALVES BORGES DE CARVALHO

598.089.691-00

R$ 115.961,46

36.990.505/0001-98

R$ 467.099,48

BRUNO MARCEL SANCHES

738.885.752-49

R$ 145.306,83

CARLOS DE BARROS CARVALHAES
NETO
CARLOS SOARES SANT'ANNA

685.093.676-04

R$ 70.609,40

995.375.594-91

R$ 79.479,17

CHARLES CARREIRA BENTO

689.639.551-68

R$ 94.426,90

CHARLSTON CABRAL RODRIGUES

023.292.499-69

R$ 100.277,57

CLAUDOMIRO MOURA GOMES ANDRE

430.380.343-04

R$ 111.780,71

DANIEL MARTINS HIRAMATSU

264.275.388-37

R$ 91.565,18

DANIEL JOSÉ PALHARES BARBOSA

020.794.211-07

R$ 361.011,61

DANILO WAGNER DE ALMEIDA
NASCIMENTO
DIONISIO FEDERIGHI COSTA

863.178.736-15

R$ 92.817,58

939.890.758-53

R$ 557.680,74

EDUARDO JULIANI

762.123.940-91

R$ 100.820,49

Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III - Quirografários

ELIAS LUIS FAVERSANI BARBIERI

008.899.321-31

R$ 93.176,47

ERICK MAZZINI CUNHA

346.713.398-38

R$ 414.902,25

FATIMA ALVES TEIXEIRA

060.294.658-01

R$ 77.462,12

GLEISON GARCIA LAGARES

814.650.766-20

R$ 104.535,88

Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III - Quirografários

HARLEY PANDOLFI JUNIOR

121.603.948-82

R$ 114.780,87

HENRIQUE DE ARIMATEIA SOUSA
PEREIRA
HERBERT BRITO BARROS

004.386.711-12

R$ 62.176,25

122.454.101-49

R$ 188.080,92

IOLE CHRISTINE ANDRE FREIRE

023.337.573-29

R$ 407.394,46

IRENIDES TEIXEIRA

574.869.051-91

R$ 88.556,48

ISABEL CRISTINA AULER PEREIRA

700.795.798-68

R$ 112.609,54

JACKSON DOS SANTOS CORREIA

965.268.311-68

R$ 78.661,80

JADERSON CAVALIN

973.771.630-20

R$ 109.637,19

JOSÉ DE SENA RABELO

265.980.786-87

R$ 120.101,97

KARLA RAMOS CARVALHO

882.777.981-72

R$ 225.288,81

Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III -

BLOCO ENGENHARIA
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Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III - Quirografários

LEANDRO SIMÕES

042.655.586-40

R$ 98.581,25

LUCCA BORGES DE BRITO

033.481.681-55

R$ 93.345,53

LUIS ANTÔNIO FARIA MOTA

795.516.706-63

R$ 58.946,34

LUIZ CARLOS ALVES TEIXEIRA

301.457.241-15

R$ 254.863,62

LUZIMAR ANTONIO D'ABADIA

432.097.501-49

R$ 100.771,41

MALUIR RODRIGUES DE SIQUEIRA

016.209.521-66

R$ 54.597,50

MARCELA LORRAIGNE TEIXEIRA MAIA

038.472.021-89

R$ 282.955,82

MARCELO FARIA MOTA

024.124.216-92

R$ 130.721,50

MARCELO GALLATTI

126.964.818-73

R$ 747.006,94

MARCELO JUNIOR TEIXEIRA MAIA

019.899.421-48

R$ 273.766,66

MARCILIO GUILHERME AVILA

562.403.339-72

R$ 124.861,28

MARCO AURELIO SAROLDI

981.297.679-53

R$ 105.870,90

MARCOS ALVES DIAS PIMENTEL

192.899.128-98

R$ 114.344,66

MARCOS CARVALHO COSTA

778.988.501-49

R$ 40.281,98

MARIA FERNANDA MARTINS LOPES

740.701.856-15

R$ 104.193,65

Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III - Quirografários

MARIA KEILY OLIVEIRA DE FREITAS

020.405.821-00

R$ 49.475,27

MAURICIO ANTONIO DE SOUSA

170.889.921-91

R$ 603.363,43

Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III - Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários
Classe III Quirografários

MUNDO DOS FERROS E DIST. FERRO E
AÇO - LTDA
PAULENES CARDOSO DA SILVA

07.852.534/0001-95

R$ 1.540,00

258.014.088-35

R$ 76.884,53

PAULO CARLOS DE ALMEIDA FILHO

771.338.207-06

R$ 120.511,15

PAULO HENRIQUE MARÇAL

755.625.966-87

R$ 265.517,03

PAULO HENRIQUE SILVA

696.762.326-53

R$ 160.144,35

PAULO ROBERTO KITAGANA

141.024.418-08

R$ 103.925,00

REGINALDO ABDALLA ROSA

653.468.664-34

R$ 27.422,26

RENATO LOPES MORENO DE
QUITANILHA SUARTE
RICARDO ANTONIO MINIKOUSKI

855.547.151-68

R$ 99.826,51

595.047.819-34

R$ 108.833,88

RICARDO DE ARIMATEA SOUSA PEREIRA

010.379.691-62

R$ 62.176,25

RIMARCK RAMALHO LOPES

592.104.516-00

R$ 96.597,70
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ROBERTO RIKER REBELO

246.136.732-91

R$ 122.945,79

RODRIGO ARANTES DE ASSIS

041.087.226-12

R$ 97.980,48

ROGÉRIO DA SILVA SOUSA

486.323.921-15

R$ 89.300,93

ROGÉRIO GOMES COÊLHO

009.899.411-59

R$ 101.397,19

ROMULO JOSÉ DOS SANTOS

425.414.091-68

R$ 303.087,65

SALVADOR AMADO DOS SANTOS NETO

878.628.671-49

R$ 51.586,05

SERGIO LUIZ MARQUEZ FERREIRA DE
SOUZA
SIRLENE MARIA BIANGULO

517.533.596-00

R$ 563.944,93

520.678.901-15

R$ 52.164,42

TELNIZIA MACHADO LIMA

443.737.322-72

R$ 69.873,51

TULIO CESAR DE OLIVEIRA

124.056.981-53

R$ 104.432,01

90.441.460/0001-48

R$ 204.846,24

VALDIRENE CASSIA DA SILVA

701.727.226-91

R$ 86.013,87

VANIA CARDOSO GONÇALVES

697.621.201-91

R$ 93.131,91

VLADIMIR BOTTIN

706.961.449-72

R$ 88.067,21

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

TOTAL GERAL DA CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS
Classe IV - EPP
A3 LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME
19.451.128/0001-08
e ME
Classe IV - EPP
AB CIMENTOS LTDA
15.355.992/0001-47
e ME
Classe IV - EPP
ADÃO CABRAL DA SILVA EIRELI - ME
02.979.768/0001-84
e ME
Classe IV - EPP
FABIANO COM. ATAC. DE FERRAMENTA
00.085.446/0001-66
e ME
E MAT. CONST
Classe IV - EPP
IRMÃOS MEURER
26.749.150/0001-96
e ME
Classe IV - EPP
PAPELARIA MODERNA
07.410.578/0001-65
e ME
Classe IV - EPP
VALADARES COMERCIAL LTDA
33.572.793/0001-72
e ME
TOTAL GERAL DA CLASSE IV – EPP e ME
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R$ 14.152.854,37
R$ 675,00
R$ 1.225,00
R$ 1.219,99
R$ 135,80
R$ 1.599,97
R$ 49,50
R$ 1.522,13
R$ 6.427,39
R$ 15.228.838,36

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
INTIMAÇÃO de NILO RIBEIRO DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 194.885.991-20, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso
queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000368-14.2007.8.27.2729 que lhe
move o ESTADO DO TOCANTINS são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art.
854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao
prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº
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6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma,
Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BÁRBARA
PIMENTA MONTEIRO, Estagiária, Matrícula 365156, que digitei e conferi. Dado e passado na comarca de Palmas, 10 de Agosto
de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
INTIMAÇÃO de NILO RIBEIRO DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 029.102.890.001-01, para que no prazo de 30 (trinta) dias, caso
queira, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5000368-14.2007.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BÁRBARA PIMENTA MONTEIRO, Estagiária, Matrícula 365156, que digitei e conferi. Dado e
passado na comarca de Palmas, 10 de Agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
INTIMAÇÃO de WALQUIRA NUNES DE LIMA, CNPJ/CPF nº 023.828.101-90, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso
queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000220-27.2012.8.27.2729 que lhe
move o ESTADO DO TOCANTINS são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art.
854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao
prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº
6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma,
Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BÁRBARA
PIMENTA MONTEIRO, Estagiária, Matrícula 365156, que digitei e conferi. Dado e passado na comarca de Palmas, 10 de Agosto
de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
INTIMAÇÃO de NILO W N DE LIMA, CNPJ/CPF nº 106.826.100.001-76, para que no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira,
oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5000220-27.2012.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos
do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser
publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum
Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BÁRBARA PIMENTA MONTEIRO, Estagiária, Matrícula 365156, que digitei e conferi. Dado e
passado na comarca de Palmas, 10 de Agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
INTIMAÇÃO de JOÃO JACÓ FILHO, CNPJ/CPF nº 281.428.371-53, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira,
comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0021433-72.2015.8.27.2729 que lhe move
o ESTADO DO TOCANTINS são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, §
3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de
30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Te otônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BÁRBARA PIMENTA
MONTEIRO, Estagiária, Matrícula 365156, que digitei e conferi. Dado e passado na comarca de Palmas, 10 de Agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
INTIMAÇÃO de ANTÔNIO LUIZ AMORIM ARAÚJO, CNPJ/CPF nº 113.232.641-91, MARILENE COL DEBELLA, CNPJ/CPF nº
563.383.769-04, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos
autos da Execução Fiscal n° 5037366-68.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS são impenhoráveis ou que
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remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo
retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha
Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Estagiária, Matrícula 365130, que digitei
e conferi. Dado e passado na comarca de Palmas, 10 de Agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
INTIMAÇÃO de ANCORA-SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA, CNPJ/CPF nº 268.935.110.001-73, para que no prazo de 30
(trinta) dias, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0045942-91.2020.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO
DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Estagiária, Matrícula 365130, que digitei e conferi.
Dado e passado na comarca de Palmas, 10 de Agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
INTIMAÇÃO de FELIPE XAVIER MEDEIROS, CNPJ/CPF nº 047.132.194-01, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso
queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5022105-63.2013.8.27.2729 que lhe
move o MUNICIPIO DE PALMAS são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art.
854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao
prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº
6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma,
Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS
SANTOS GOTHE, Estagiária, Matrícula 365130, que digitei e conferi. Dado e passado na comarca de Palmas, 11 de Agosto de
2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
INTIMAÇÃO de M V M VALADAO FITNESS, CNPJ/CPF nº 149.152.790.001-48, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco)
dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0000086-12.2017.8.27.2729 que lhe
move o MUNICIPIO DE PALMAS são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art.
854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BÁRBARA PIMENTA MONTEIRO, Estagiária, Matrícula 365156, que digitei e conferi. Dado e
passado na comarca de Palmas, 10 de Agosto de 2022.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
CITAÇÃO de PALMAS DISTRIBUIDORA DE RESINAS LTDA, CPF/CNPJ: 11838540000165, WELLINGTON ELIAS SANTOS,
CPF/CNPJ: 56056052168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 00318683220208272729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no
prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) C-2332/2019, inscrita em:
02/07/2019, referente a ICMS; cujo valor à época do ajuizamento era de e R$ 224.307,64 (duzentos e vinte e quatro mil
trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte
executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e
Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
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Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Estagiária, Matrícula 365543, que digitei e conferi. Dado e passado na comarca de Palmas,
08 de Agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
CITAÇÃO de ELISMAR RODRIGUES DOS ANJOS E OUTRO, CPF/CNPJ: 82526060168, por estar atualmente em lugar incerto
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 00371407020218272729, que
lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s)
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) J-1185/2021, inscrita em: 22/06/2021, referente ao ADAPEC; cujo valor à época do
ajuizamento era de e R$ 23.050,15 (vinte e tres mil cinquenta reais e quinze centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da
Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a
Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Estagiária, Matrícula 365543, que digitei e conferi. Dado e
passado na comarca de Palmas, 08 de Agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
CITAÇÃO de SIMONE ROSA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 10917877000103, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 00417623720178272729, que lhe move o
ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) C-1670/2017, inscrita em: 05/09/2017, referente ao ICMS; cujo valor à época do ajuizamento era de e R$
36.760,00(trinta e seis mil setecentos e sessenta reais ), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte
executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e
Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Estagiária, Matrícula 365543, que digitei e conferi. Dado e passado na comarca de Palmas,
08 de Agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
CITAÇÃO de MARCOS ANTONIO ARAUJO, CPF/CNPJ: 34302042320, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 00417975520218272729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS , bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) 20210000123, inscrita em: 22/04/2021, referente ao ISS; 20210000126, inscrita em: 22/04/2021, referente ao
IPTU AF; 20210001540, inscrita em: 12/04/2021, referente ao IPTU; 20210001541, inscrita em: 28/08/2018, referente ao IPTU
REV; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 11.231,77 (Onze Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Sete
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando,
neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será
nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Estagiária,
Matrícula 365543, que digitei e conferi. Dado e passado na comarca de Palmas, 08 de Agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
CITAÇÃO de SIMONE ROSA DE OLIVEIRA,, CPF/CNPJ: 10917877000103, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 00417623720178272729, que lhe move o
ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) C-1670/2017, inscrita em: 05/09/2017, referente ao ICMS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$
36.760,00(trinta e seis mil setecentos e sessenta reais ), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte
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executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e
Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Estagiária, Matrícula 365543, que digitei e conferi. Dado e passado na comarca de Palmas,
08 de Agosto de 2022.

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
INTIMAÇÃO de SILVANA GOMES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 024.285.171-12, para tomar ciência da sentença proferida no
evento 72 dos autos da Execução Fiscal n° 0024090-21.2014.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir
transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de
agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS –
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BÁRBARA PIMENTA MONTEIRO, Estagiária, Matrícula
365156, que digitei e conferi. Dado e passado na comarca de Palmas, 10 de Agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a
INTIMAÇÃO de F L R DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 046.878.500.001-60, FRANCISCA LUCÍLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA,
CNPJ/CPF nº 244.163.043-15 para tomar ciência da sentença proferida no evento 96 dos autos da Execução Fiscal n°
5037648-09.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos
dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta
ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital,
que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do
Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Estagiária, Matrícula 365130, que digitei e conferi. Dado e
passado na comarca de Palmas, 10 de Agosto de 2022.

PARAÍSO

1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS, (238, 241, § 3º, 334, § 4º ambos do NCPC).
ORIGEM: Processo Eletrônico: nº 0004001-24.2021.8.27.2731; Chave do Processo: nº 983481765621; Natureza da Ação: Ação
Usucapião Extraordinária; Autor(es)/Requerentes: Adriano de Sousa Ferreira, E Luzimeire de Jesus Oliveira; Advogados dos
Requerentes: Tatyane Rocha Gomes Dias, OAB/TO nº 008212 e outros; Requerido(s): Luiz Alberto Fernandes; Confrontantes:
Cleila Aparecida Rodrigues Gomes, Wana Werba da Silva, José Jailson Galindo Mendes, João Alves da Silva, ( Valor da causa:
R$ 25.000,00, vinte e cinco mil reais); curador aos confinantes incertos, interessados ausentes, incertos e
desconhecidos: OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR O CONFINANTE JOÃO ALVES DA SILVA (Confinante da frente), inscrito no
RG nº 1.177.266 SSP/TO, com endereço incerto e desconhecido, E OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E
DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, aos Termos da Ação de Usucapião Extraordinária, que tem como
Requerido: LUIZ ALBERTO FERNANDES, conforme consta nos autos, petição inicial, documentos e despacho, para querendo,
responderem/contestarem a ação proposta, no prazo de Quinze (15) dias, contados do vencimento do prazo deste Edital, serão
considerados verdadeiros e confessados os fatos articulados pela autora/requerente, sob pena dos efeitos processuais da revelia
e confesso, na forma dos artigos (238, 241, § 3º, 334, § 4º ambos do NCPC). IMÓVEL USUCAPIENDO: uma área de terreno
urbano constituído por lote nº 07 da Quadra nº 35, com área de 360,00m2, com endereço na Rua Barão do Rio Branco, 1991,
Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins – TO. Devidamente Registrado no Livro 2 de Registro Geral, R-01, Matrícula 17.954
em data de 01 de Setembro de 2015, de propriedade do Requerido, senhor LUIZ ALBERTO FERNANDES. SEDE DO
JUÍZO: Edifício do Fórum Av. Bernardo Sayão, nº 2071, Setor Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins – TO. Fone: (063)-36021360 / 3361 – 1127. Paraíso do Tocantins – TO, 09 de Agosto de 2.022. Eu, Iolanda Alves Câmara Castro, Servidora de
Secretaria, o digitei.Documento eletrônico assinado por MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO, Juíza de Direito.
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PEDRO AFONSO

1ª escrivania criminal
Portarias
PORTARIA N.º06 /2022
O Juiz Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito, da Vara Criminal da comarca de Pedro Afonso – TO, no uso de suas
atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade de se assinalar uma época própria para a realização das sessões do Tribunal do Júri desta
comarca;
CONSIDERANDO que a prática tem demonstrado que a concentração das sessões num breve período é menos desgastante
para as pessoas envolvidas nos julgamentos;
CONSIDERANDO que há processos prontos para serem julgados, pendentes somente de designação de data;
CONSIDERANDO a necessidade de dar-se cumprimento às metas do Conselho Nacional de Justiça;
RESOLVE adotar as providências a seguir elencadas:
Art. 1º. Fica designado o período do dia 21 de novembro a 16 de dezembro do ano de 2022 para a realização das sessões da
segunda (2ª) temporada do Tribunal do Júri da comarca de Pedro Afonso, a terem lugar no salão próprio do fórum local.
Art. 2º. Fica desde logo designados os seguintes dias e horários para a realização das sessões de julgamento dos processos
adiante relacionados:
1- Autos nº 0002816-47.2018.8.27.2733 – Réu (s): Cesar Xavier Tranqueira e outros.
Dia: 22 de novembro às 12h00min;
2- Autos nº 0002541-98.2018.8.27.2733– Réu (s): Marinez Pereira Dourado.
Dia: 24 de novembro às 12h00min;
3- Autos nº 0001866-38.2018.8.27.2733 – Réu (s): Jorge Luiz dos Santos Noleto.
Dia: 29 de novembro às 12h00min;
4- Autos nº 00012341220188272733– Réu (s): Lourivan Rodrigues Moura.
Dia: 1º de dezembro às 12h00min;
5- Autos nº 0000842-72.2018.8.27.2733 – Réu (s): Douglas Santos de Sousa.
Dia: 06 de dezembro às 12h00min;
6- Autos nº 0001783-85.2019.827.2733 – Réu (s): Mazolene Ferreira Tavares.
Dia: 08 de dezembro às 12h00min;
Art. 3º. Fica também desde logo assinalado o dia 26 de outubro do corrente ano, às 13h30min, na sala de audiências do Fórum
da comarca de Pedro Afonso, para a realização do sorteio dos vinte e cinco (25) jurados que prestarão serviço na referida
temporada, devendo, após o sorteio, ser expedido o edital previsto no art. 435 do CPP, bem assim serem notificados
pessoalmente os jurados.
Parágrafo Único- Faça-se constar no expediente de intimação dos jurados a transcrição do que dispõe os art.436 e 446, do CPP.
Art. 4º. Incumbe à escrivania criminal adotar, de imediato, todas as providências necessárias à realização da sessão, inclusive a
intimação do Ministério Público, do acusado e seu defensor e das testemunhas, especialmente nos casos em que a comunicação
deva se fazer por carta precatória ou por meio de edital. PUBLIQUE-SE, afixando-se uma cópia no placar do fórum, até o fim do
júri. JUNTE-SE, por cópia, nos autos dos processos acima mencionados. COMUNIQUE-SE a Corregedoria Geral de Justiça, a
Ordem dos Advogados, Subseção Pedro Afonso, a Defensoria Pública e o Ministério Público. DADO E PASSADO nesta comarca
de Pedro Afonso – TO, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (10/08/2022). Juiz M.Lamenha de
Siqueira.

PONTE ALTA

1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
O MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., Dr. Jorge Amancio de Oliveira, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que
ficam designadas Sessões do Tribunal de Júri da segunda temporada nos dias 20/09/2022 e 21/09/2022, a partir das 09h00mim,
no Salão de Sessões do Tribunal de Júri da Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., quanto aos respectivos autos a seguir:
Autos n.º: 00002294820158272736 Natureza: Ação Penal de Competência do Júri Autor: Ministério Público do Estado do
Tocantins Réu: Arnaldo Pereira Mendes Vítima: Rosálio Filho Ribeiro de Oliveira Autos n.º: 00023065420208272736 Natureza:
Ação Penal de Competência do Júri Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins Réu: Juscimar Macedo Damasceno Vítima:
Antonio de Sousa Berttolo Para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que será afixado no local
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos 11 de agosto de 2022. Eu
Gabriella Monteiro Valadares Azevedo, Chefe de Secretaria, digitei e o subscrevo.
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Portarias
PORTARIA Nº 02/2022
O Juiz de Direito, Dr. JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Ponte Alta do
Tocantins/TO, no uso de suas atribuições, conferidas pela Constituição da República e demais normas de regência,
CONSIDERANDO a necessidade de se determinar o período para a realização das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de
Ponte Alta do Tocantins/TO; CONSIDERANDO que a concentração das sessões num curto interstício é menos oneroso para as
pessoas envolvidas nos Julgamentos; CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta Nº 5, de 22 de março de 2022, pela qual
estabelece o plano de biossegurança para retomada presencial das sessões do Tribunal do Júri no âmbito do Poder Judiciário;
RESOLVE adotar as seguintes providências: Art. 1º - Fica designado o período de setembro de 2022 para a realização das
sessões da 2º (segunda) temporada do Tribunal do Júri da Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, a ter lugar na sala do
Tribunal do Júri do Edifício do Fórum, sendo atribuída prioridade aos processos de réus presos e àqueles incluídos nas metas
estabelecidas pelo CNJ. Art. 2o - Fica desde logo designado o dia 31 de agosto de 2022, às 15h30min, para a realização do
sorteio dos vinte e cinco (25) jurados e dos cinco (05) suplentes que prestarão serviço na referida temporada, cujo evento
ocorrerá, presencialmente conforme retomada das atividades presenciais dos usuários internos no âmbito do Poder Judiciário,
bem como no âmbito da Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, segundo Portaria-Conjunta Nº4/2022, de 25 de fevereiro de
2022, e Portaria Nº 417/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 02 de março de 2022. Após o sorteio, deverá ser expedido o
edital previsto no art. 435 do CPP, bem como realizada a notificação pessoal dos jurados. Art. 3º - Incumbe à serventia adotar, de
imediato, todas as providências necessárias à realização das sessões, inclusive a intimação do Ministério Público, dos acusados,
dos seus defensores e das testemunhas, especialmente nos casos em que as comunicações se realizarão por carta Precatória.
PUBLIQUE-SE, afixando-se uma cópia no placar do fórum, até o final da temporada, bem como envie para o Diário da Justiça.
Assinado de forma digital por JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA Data: 10/08/2022 17:16:49 PODER JUDICIÁRIO - COMARCA
DE PONTE ALTA DO TOCANTINS DIRETORIA DO FORO Rua Barão do Rio Branco, s/nº, Setor Aeroporto, Edifício do Fórum,
Ponte Alta do Tocantins – CEP: 77.590-000 - (63) 3378-1133/ 3378-1408 email: df-pontealta@tjto.jus.br JUNTE-SE cópia
nos processos a serem incluídos na temporada. Ponte Alta do Tocantins, 10 de agosto de 2022. JORGE AMANCIO DE
OLIVEIRA Juiz de Direito.

PORTO NACIONAL

Central de execuções ficais
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0008498-68.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ZACARIAS NUNES DE MELO,
CNPJ/CPF nº 36328391153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 73 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II,
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias,
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais,
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Eu
_____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

GURUPI
3ª Vara Cível
Av. Rio Grande do Norte, entre ruas 3 e 4, 00, Fórum local - Bairro: centro - CEP: 77410-080 - Fone: (63)3311-2882 - Email:
civel3gurupi@tjto.jus.br
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000815-86.2008.8.27.2722/TO
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA
RÉU: GELSON DE LUZ SILVA
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EDITAL Nº
6014424
INTIMANDO: GELSON DE LUZ SILVA , CPF/CNPJ nº 04902979000144 e 54567718615 atualmente em lugar incerto e não
sabido. OBJETIVO: Intimar para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação/honorários advocatícios,
sendo o valor de R$ 26.072,17 (vinte e seis mil e setenta e dois reais e dezessete centavos), pena de multa de 10%, na forma do
artigo 523-§1º do CPC. No Cumprimento de sentença em que lhe é proposta por GELSON DE LUZ SILVA, MARILÚCIA
ALBUQUERQUE MOURA e BANCO DA AMAZONIA SA. REQUERENTE: GELSON DE LUZ SILVA, MARILÚCIA
ALBUQUERQUE MOURA e BANCO DA AMAZONIA SA. REQUERIDO: GELSON DE LUZ SILVA AÇÃO:
Cumprimento de sentença. Processo: nº 5000815-86.2008.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu,
Gardênia Coelho de Oliveira, técnica judiciária que digitei e subscrevi.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
6014424v3 e do código CRC 76702a93.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR
Data e Hora: 31/7/2022, às 18:35:18
5000815-86.2008.8.27.2722
6014424 .V3
GUARAÍ
2ª Vara Cível, Família e Sucessões Infância e Juventude
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 - Email:
civguarai2@tjto.jus.br
INVENTÁRIO Nº 0002093-25.2022.8.27.2721/TO
EDITAL Nº 6015972
JUSTIÇA GRATUITA
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Inventário n.
00020932520228272721, movida por EDIVAN CARDOSO DA SILVA em face do espólio de JOELMA SOUZA GOULART, que
era brasileira, convivia em regime de união estável, CPF n. 000.577.431-42, RG n. 643.322 SSP/TO, falecido aos 27 de
dezembro de 2021; e, por meio deste ficam CITADOS os interessados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se
sobre as primeiras declarações constantes do evento 1, do processo supramencionado. Ressaltando que consta das primeiras
declarações como herdeiros: EDIVAN CARDOSO DA SILVA, GUILHERME CUNHA GOULART
e JOAQUIM CARDOSO GOULART. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o
presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as
penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 01/08/2022. Eu, Cleudiane Paiva
Muniz, Técnica Judiciária, digitei.
Marcelo Eliseu Rostirolla
Juiz de Direito

CERTIDÃO
Certifico que afixei cópia deste no Placard do Fórum. Guaraí,
Técnico Judiciário

/

/2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
6015972v5 e do código CRC9f44f687.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
Data e Hora: 1/8/2022, às 18:0:54
0002093-25.2022.8.27.2721
6015972 .V5
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decisões

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

22.0.000021972-3
ESMAT
Contratação de Instrutor - Lucas Dannilo Aragão Guimarães

Decisão Nº 4623, de 11 de agosto de 2022
Trata-se do Projeto Básico 197 (4485344), da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, que tem como objetivo a
contratação do instrutor Doutor Lucas Dannilo Aragão Guimarães, para ministrar o Módulo II do curso Teoria e Prática: o
Psicólogo no contexto do Judiciário do Tocantins, a servidores(as) vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes
Multidisciplinares (GGEM) do TJTO, credenciados(as) da área de Psicologia que atuam no assessoramento aos juízos
demandantes, em processos judiciais ou administrativos, realizado na modalidade EAD, no período de 12 a 16 de setembro de
2022.
O Projeto Pedagógico encontra-se no evento 4435271.
A aprovação do projeto pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense e a determinação do prosseguimento na
contratação encontra-se na Justificativa (4485358).
A Informação 29330 DAFESMAT (4485597), indica que a contratação está contemplada no orçamento da ESMAT, para o
exercício de 2022, na Unidade Gestora TJ, e refere-se à despesa de segundo grau de jurisdição.
Considerando a Justificativa acostada no evento 4485358, o Despacho 56554 (4488788), da ASPRE, que autoriza a
solicitação, bem como existindo disponibilidade orçamentária (4492757 e 4492915), nos termos do artigo 25, inciso II c/c o
artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pelo Senhor DiretorGeral na Decisão 2006 (4285291), com vistas a contratação direta do instrutor, do instrutor Doutor Lucas Dannilo Aragão
Guimarães, para ministrar o Módulo II do curso Teoria e Prática: o Psicólogo no contexto do Judiciário do Tocantins, a
servidores(as) vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO, credenciados(as) da área de
Psicologia que atuam no assessoramento aos juízos demandantes, em processos judiciais ou administrativos, realizado na
modalidade EAD, no período de 12 a 16 de setembro de 2022, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme Proposta
(4485528) e Projeto Básico 197 (4485344), salientando que o instrumento contratual poderá ser substituído pela Nota de
Empenho respectiva, consoante dispõe o art. 62, caput e §4º, da Lei 8.666/1993.
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à:
1. ASPRE para a publicação da decisão.
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho;
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias
Portaria Nº 1917, de 10 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do art. 12, § 1º, V, do Regimento Interno,
CONSIDERANDO o contido nos autos nº 22.0.000024388-8,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Luciano Rostirolla para, sem prejuízo de suas funções, realizar
as audiências de custódia na Comarca de Palmas, no período de 12 a 19 de agosto 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 1243/2022, de 11 de agosto 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:
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Art. 1º Suspender as férias do magistrado Luiz Zilmar dos Santos Pires, matrícula nº 21970, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 12/09 a 11/10/2022, 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 1244/2022, de 11 de agosto 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 n o
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Agenor Alexandre da Silva, matrícula nº 129549, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, 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 1245/2022, de 11 de agosto 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 n o
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Lauro Augusto Moreira Maia, matrícula nº 167049, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 01 a 30/09/2022, 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

DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2193/2022, de 11 de agosto 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 2022/122027 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Lorenna Alves de Sousa, Matrícula 353491, o valor de R$ 534,82, relativo ao pagamento
de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 12/07/2022 a 14/07/2022, com a
finalidade de auxiliar no procedimento de regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 22.0.000021379-2.
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Isabele Cristina Alves Caldas, Matrícula 358429, o valor de R$ 534,82, relativo
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 12/07/2022 a
14/07/2022, com a finalidade de auxiliar no procedimento de regularização fundiária, conforme o disposto no SEI
22.0.000021379-2.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2194/2022, de 11 de agosto 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 2022/121994 no sistema
eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Crislene Farias dos Santos Souza, Matrícula 358079, 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 Novo Alegre-TO para
Combinado-TO, no período de 15/08/2022 a 15/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo: 00007038420218272711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2195/2022, de 11 de agosto 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 2022/122029 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elidean Alves da Rocha Oliveira, Matrícula 357279, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Zona
Rural-TO, no período de 16/08/2022 a 16/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00005477820228272738.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2196/2022, de 11 de agosto 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 2022/121970 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Keila Tavares Silva, Matrícula 357386, 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 Tocantinia-TO para Zona Rural-TO, no
período de 15/08/2022 a 15/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00004470220218272725.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2197/2022, de 11 de agosto 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 2022/121978 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Sirleide Ferreira de Souza, Matrícula 356022, 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 Tocantinopolis-TO para
Zona Rural-TO, no período de 18/08/2022 a 18/08/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 0002076-97.2020.8.27.2740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2198/2022, de 11 de agosto 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 2022/122020 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabiano Ribeiro, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 290641, o
valor de R$ 1.603,40, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art.
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 607,99, por seu deslocamento de

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5247 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2022

55

Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar do 2º encontro de juízas e
juízes corregedores permanentes e a corregedoria-geral da justiça do estado do tocantins- ENCOPE, nos termos do processo
SEI n. 22.0.000018374-5.
Art. 2º Conceder à servidora Cleitiane Alves de Barros, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 355345, o valor de R$
612,09, relativo ao pagamento de 2,5 (duas 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de
01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar do 2º encontro de juízas e juízes corregedores permanentes e a
corregedoria-geral da justiça do estado do tocantins- ENCOPE, nos termos do processo SEI n. 22.0.000018374-5.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2199/2022, de 11 de agosto 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 2022/121956 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luanna Vargas da Silva Labre, Matrícula 353816, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo
Acordo-TO, no período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de Cumprir demandas referente ao Projeto Diálogos
Circulares Sei nº 21.0.000026627-0 e autorização do NUPEMEC Sei 22.0. 000012286-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2200/2022, de 11 de agosto 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 2022/121957 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Tiago Elias Teixeira de Almeida, CONTRATO TEMPORÁRIO - TECNICO JUDICIARIO,
Matrícula 353693, o valor de R$ 1.073,28, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por
seu deslocamento de Araguacu-TO para Figueiropolis-TO, no período de 09/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar
na Comarca de Figueirópolis, Inventário e Avaliação dos bens, pertencentes ao patrimônio do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, conforme SEI n° 22.0.000024236-9.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2201/2022, de 11 de agosto 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 2022/121990 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO José Gomes Queiroz, Matrícula 353054, o valor de R$ 612,09, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas 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 Araguaina-TO para Itacaja-TO, no período de 11/08/2022 a 13/08/2022,
com a finalidade de conduzir servidoras para círculo restaurativo do CEJUSC na cidade de Itacajá /TO, nos termos do processo
SEI nº 22.0.000023099-9.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2202/2022, de 11 de agosto 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 2022/121887 no sistema
eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Douglas Mendes dos Santos, Matrícula 360251, 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 Gurupi-TO para Cariri do Tocantins-TO, no período de 05/08/2022 a 05/08/2022,
com a finalidade de Segurança Institucional, apoio a Oficial de Justiça no Núcleo do Fórum da Comarca de Gurupi -TO.
Deslocamento para cumprir mandado na Fazenda Agropecuária Penal e Unidade de Segurança Máxima, localizadas na zona
rural de Cariri-TO, dia 05/08/2022. Conforme SEI 22.0.000004239-4. Evento 4489518.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2203/2022, de 11 de agosto 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 2022/121884 no sis tema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Almir Dias Filho, Matrícula 353634, o valor de R$ 534,82, relativo ao pagamento
de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o a rt. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO, no período de 08/08/2022 a
10/08/2022, com a finalidade de segurança Institucional, recolhimento de armas nas comarcas de Porto Nacional, Paraíso do
Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Palmas nos dias 08 a 10/08/2022. SEI 22.0.000004239-4, evento 4476517.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Jorne Almeida da Silva, Matrícula 357416, o valor de R$ 534,82, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO, no período de 08/08/2022
a 10/08/2022, com a finalidade de segurança Institucional, recolhimento de armas nas comarcas de Porto Nacional, Paraíso do
Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Palmas nos dias 08 a 10/08/2022. SEI 22.0.000004239-4, evento 4476517.
Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Edilene Teixeira Cardoso, Matrícula 358238, o valor de R$ 534,82, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO, no período de 08/08/2022
a 10/08/2022, com a finalidade de segurança Institucional, recolhimento de armas nas comarcas de Porto Nacional, Paraíso do
Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Palmas nos dias 08 a 10/08/2022. SEI 22.0.000004239-4, evento 4476517.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2204/2022, de 11 de agosto 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 2022/121883 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Kelson Silva de Castro, Matrícula 362474, o valor de R$ 534,82, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 01/08/2022 a
03/08/2022, com a finalidade de Segurança Institucional, recolhimento de armas nas comarcas de Taguatinga, Aurora, Arraias e
Dianópolis nos dias 01 a 03/08/2022. SEI 22.0.000004239-4, evento 4476431.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Nunes da Silva Neto, Matrícula 364054, o valor de R$ 534,82, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 01/08/2022 a
03/08/2022, com a finalidade de Segurança Institucional, recolhimento de armas nas comarcas de Taguatinga, Aurora, Arraias e
Dianópolis nos dias 01 a 03/08/2022. SEI 22.0.000004239-4, evento 4476431.
Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Josue de Souza Nascimento, Matrícula 361271, o valor de R$ 534,82, relativo
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 01/08/2022
a 03/08/2022, com a finalidade de Segurança Institucional, recolhimento de armas nas comarcas de Taguatinga, Aurora, Arraias
e Dianópolis nos dias 01 a 03/08/2022. SEI 22.0.000004239-4, evento 4476431.
Art. 4º 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 2205/2022, de 11 de agosto 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 2022/121881 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Geraldo Cardoso da Costa, Matrícula 360247, 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 Gurupi-TO para Duere-TO, no período de 27/07/2022 a 27/07/2022, com a
finalidade de segurança Institucional, apoio a Oficial de Justiça no Núcleo do Fórum da Comarca de Gurupi -TO. Deslocamento
para cumprir mandado nº 5925290 da 2ª Vara Cível de Gurupi-TO, referente a Execução de Título Extrajudicial nº 000325989.2022.8.27.2722/TO. Conforme SEI 22.0.000004239-4, evento 4476644.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Ruberval Santos Fonseca, Matrícula 365036, 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 Gurupi-TO para Duere-TO, no período de 27/07/2022 a 27/07/2022, com a
finalidade de segurança Institucional, apoio a Oficial de Justiça no Núcleo do Fórum da Comarca de Gurupi -TO. Deslocamento
para cumprir mandado nº 5925290 da 2ª Vara Cível de Gurupi-TO, referente a Execução de Título Extrajudicial nº 000325989.2022.8.27.2722/TO. Conforme SEI 22.0.000004239-4, evento 4476644.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2206/2022, de 11 de agosto 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 2022/121879 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valteir Antonio da Silva, Matrícula 361911, 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 Miranorte-TO, no período de 25/07/2022 a 26/07/2022,
com a finalidade de Inspeção no sistema de segurança na Comarca de Miranorte dia 25/07/2022, SEI 22.0.000023736-5, evento
4469544.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Ronildo Pereira da Silva, Matrícula 363872, 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 Miranorte-TO, no período de 25/07/2022 a 26/07/2022,
com a finalidade de Inspeção no sistema de segurança na Comarca de Miranorte dia 25/07/2022, SEI 22.0.000023736-5, evento
4469544.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2207/2022, de 11 de agosto 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 2022/121877 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 534,82,
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conform e
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 20/07/2022 a
22/07/2022, com a finalidade de Escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem de Araguaína a Palmas de 20 a
22/07/2022, SEI 22.0.000004239-4, evento 4458112.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Dionisio Pereira de Arruda, Matrícula 361453, o valor de R$ 534,82, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 20/07/2022 a 22/07/2022,
com a finalidade de Escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem de Araguaína a Palmas de 20 a 22/07/2022, SEI
22.0.000004239-4, evento 4458112.
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 2208/2022, de 11 de agosto 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 2022/121875 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Alyne Dias Soares, Matrícula 356561, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Pequizeiro-TO, no
período de 12/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 000133048.2022.8.27.2713.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2209/2022, de 11 de agosto 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 2022/121888 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Nunes da Silva Neto, Matrícula 364054, o valor de R$ 76,06, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 21/07/2022 a 21/07/2022, com
a finalidade de Escolta e segurança de autoridades durante a inspeção do CNJ dia 21/07/2022 . Conforme SEI 22.0.0000042394, evento 4458065.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Ronildo Pereira da Silva, Matrícula 363872, o valor de R$ 76,06, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 21/07/2022 a 21/07/2022, com
a finalidade de Escolta e segurança de autoridades durante a inspeção do CNJ dia 21/07/2022 . Conforme SEI 22.0.0000042394, evento 4458065.
Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Sonia Regina Rodrigues Pereira, Matrícula 354230, o valor de R$ 76,06, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 21/07/2022 a 21/07/2022,
com a finalidade de Escolta e segurança de autoridades durante a inspeção do CNJ dia 21/07/2022 . Conforme SEI
22.0.000004239-4, evento 4458065.
Art. 4º Conceder à servidora CEDIDA Angélica Leonel Oliveira Silva, Matrícula 365537, o valor de R$ 76,06, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 21/07/2022 a 21/07/2022,
com a finalidade de Escolta e segurança de autoridades durante a inspeção do CNJ dia 21/07/2022 . Conforme SEI
22.0.000004239-4, evento 4458065.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2210/2022, de 11 de agosto 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 2022/121870 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Eduarda Macedo Noleto, Matrícula 365496, o valor de R$ 459,98,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Itacaja-TO para
Itapiratins-TO, no período de 14/08/2022 a 15/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0002007-19.2020.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2211/2022, de 11 de agosto de 2022
O PRESIDENTE 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 2022/121863 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor João Ornato Benigno Brito, COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E
ESTATÍSTICA E PROJETOS, Matrícula 352481, o valor de R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor
unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no período de 05/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de realização de
visita técnica à Comarca, conforme SEI 22.0.000023873-6.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Valteir Antonio da Silva, Matrícula 361911, o valor de R$ 106,72, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no período de 05/08/2022 a 05/08/2022, com a
finalidade de realização de visita técnica à Comarca, conforme SEI 22.0.000023873-6.
Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Aderlan Pereira Santana, Matrícula 365054, o valor de R$ 106,72, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no período de 05/08/2022 a 05/08/2022, com a
finalidade de realização de visita técnica à Comarca, conforme SEI 22.0.000023873-6.
Art. 4º Conceder ao Magistrado Manuel de Faria Reis Neto, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
291736, o valor de R$ 152,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no
período de 05/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de realização de visita técnica à Comarca, conforme SEI 22.0.0000238736.
Art. 5º Conceder ao servidor Jonas Demostene Ramos, DIRETOR-GERAL, Matrícula 218453, o valor de R$ 106,72,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no período de 05/08/2022 a
05/08/2022, com a finalidade de realização de visita técnica à Comarca, conforme SEI 22.0.000023873-6.
Art. 6º Conceder ao servidor Antonio Jose Ferreira de Rezende, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, Matrícula
91452, o valor de R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no
período de 05/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de realização de visita técnica à Comarca, conforme SEI 22.0.0000238736.
Art. 7º Conceder à servidora Valeria Fortes Bodas, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353375, o
valor de R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no período de
05/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de realização de visita técnica à Comarca, conforme SEI 22.0.000023873-6.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2212/2022, de 11 de agosto 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 2022/121989 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO José Gomes Queiroz, Matrícula 353054, o valor de R$ 534,82, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Itacaja-TO, no período de 01/08/2022 a 03/08/2022,
com a finalidade de conduzir servidoras para círculo restaurativo do CEJUSC na cidade de Itacajá /TO, nos termos do processo
SEI nº 22.0.000023099-9.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2213/2022, de 11 de agosto 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 2022/121856 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Eliene Diniz da Silva, Matrícula 355018, o valor de R$ 612,09, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas 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 Araguaina-TO para Itacaja-TO, no período de 11/08/2022 a 13/08/2022,
com a finalidade de realizar pré-círculos restaurativos presenciais na comarca de Itacajá, conforme SEI nº 22.0.000023099.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2214/2022, de 11 de agosto 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 2022/121853 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Paulo Pimentel Gomes Neto , Matrícula 355013, o valor de R$ 766,63,
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguaina-TO para
Itacaja-TO, no período de 11/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de realizar pré-círculos restaurativos presenciais na
comarca de Itacajá, conforme SEI nº 22.0.000023099.
Art. 2º Conceder à colaboradora eventual Valdene Martins Soares, Matrícula 359307, o valor de R$ 766,63, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguaina-TO para ItacajaTO, no período de 11/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de realizar pré-círculos restaurativos presenciais na comarca de
Itacajá, conforme SEI nº 22.0.000023099.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2215/2022, de 11 de agosto 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 2022/121851 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucélia Pereira Silva, Matrícula 358052, 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 11/08/2022 a 11/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000544-22.2022.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2216/2022, de 11 de agosto 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 2022/121850 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucélia Pereira Silva, Matrícula 358052, 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 Zona Rural-TO, no
período de 12/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000054422.2022.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2217/2022, de 11 de agosto 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 2022/121839 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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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 determi na
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Aragominas-TO, no período de 03/08/2022 a
03/08/2022, com a finalidade de realizar audiências de conciliação na cidade de Aragominas, conforme 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 Aragominas-TO, no período de 03/08/2022 a 03/08/2022, com
a finalidade de realizar audiências de conciliação na cidade de Aragominas, conforme 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
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2218/2022, de 11 de agosto 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 2022/121841 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$
1.070,85, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Filadelfia-TO, no período de
02/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de fazer vistoria técnica nas obras de reformas dos fóruns das comarcas de destino,
conforme Sei nº. 21.0.000006557-6/21.0.000006551-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2219/2022, de 11 de agosto 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 2022/121838 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Nely Alves da Cruz, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 28753, o
valor de R$ 1.179,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art.
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 184,41, por seu deslocamento de
Araguatins-TO para Itaguatins-TO, no período de 04/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de Presidir Júri Popular de acordo
com a Portaria nº. 1605 - Presidência /ASPRE.
Art. 2º Conceder à servidora Alzenira Queiroz dos Santos Veras, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 84643, o valor de
R$ 612,09, relativo ao pagamento de 2,5 (duas 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 Araguatins-TO para Itaguatins-TO, no período de
04/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de Presidir Júri Popular de acordo com a Portaria nº. 1605 - Presidência /ASPRE.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2220/2022, de 11 de agosto 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 2022/121826 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Nely Alves da Cruz, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 28753, o
valor de R$ 719,84, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de R$
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º
da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 184,41, por seu deslocamento de
Araguatins-TO para Itaguatins-TO, no período de 02/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de Presidir Júri Popular de acordo
com a Portaria nº. 1605 - Presidência /ASPRE.
Art. 2º Conceder à servidora Alzenira Queiroz dos Santos Veras, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 84643, o valor de
R$ 397,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54,
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conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Itaguatins-TO, no período de
02/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de Presidir Júri Popular de acordo com a Portaria nº. 1605 - Presidência /ASPRE.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1821/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 314/2022, constante do Processo Administrativo 21.0.000028704-8 , celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Julean Decorações - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento e
instalação cortinas para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 314/2022, e o servidor
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua
completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2221/2022, de 11 de agosto 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 2022/121983 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO José Gomes Queiroz, Matrícula 353054, 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 Santa Fe do Araguaia-TO, no período de 28/06/2022 a
28/06/2022, com a finalidade de conduzir servidoras para realizarem tratativas do Projeto CEJUSC itinerante na cidade de Santa
Fé do Araguaia/TO, nos termos do processo SEI nº 21.0.000022335-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2222/2022, de 11 de agosto 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 2022/121794 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 612,09,
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 07/08/2022 a
09/08/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção no sistema de som do Auditório do Fórum da Comarca de
Araguaína/TO, conforme SEI n.º 22.0.000000009-8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2223/2022, de 11 de agosto 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 2022/122030 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Susan Lorenn Uchoa de Oliveira, Matrícula 358427, o valor de R$ 612,09,
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conform e
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Sao Valerio da Natividade-TO, no período
de 28/07/2022 a 30/07/2022, com a finalidade de auxiliar no procedimento de regularização fundiária, conforme o disposto no SEI
20.0.000015164-6.
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Maria Otacilia Oliveira de Jesus, Matrícula 353037, o valor de R$ 612,09,
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conform e
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Sao Valerio da Natividade-TO, no período
de 28/07/2022 a 30/07/2022, com a finalidade de auxiliar no procedimento de regularização fundiária, conforme o disposto no SEI
20.0.000015164-6.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2224/2022, de 11 de agosto 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 2022/121890 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Julio Cesar Pereira de Oliveira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352919, o valor de R$
534,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de
08/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de realizar a implantação e treinamento do módulo de emissão eletrônica de
correspondências, conforme Sei nº 22.0.000024401-9.
Art. 2º Conceder à servidora Valeria Fortes Bodas, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353375, o
valor de R$ 534,82, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor d e
R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no
período de 08/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de realizar a implantação e treinamento do módulo de emissão eletrônica
de correspondências, conforme Sei nº 22.0.000024401-9.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2225/2022, de 11 de agosto 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 2022/121919 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula
23376, o valor de R$ 5.431,46, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 1.226,61,
descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Rio de Janeiro-RJ, no período de 21/08/2022 a
25/08/2022, com a finalidade de participar da Reunião Preparatória do Colóquio da Fundação Internacional Penal e Penitenciária
(FIPP), participar do Fórum do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime (COPLAD) e do LIII Encontro
Copedem, conforme SEI nº 22.0.000024161-3.
Art. 2º Conceder à servidora Ana Beatriz de Oliveira Pretto, DIRETORA DA ESCOLA JUDICIÁRIA, Matrícula 352518,
o valor de R$ 4.327,51, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, descontado o v alor
de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de
Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Rio de Janeiro-RJ, no período de 21/08/2022 a 25/08/2022, com a
finalidade de participar da Reunião Preparatória do Colóquio da Fundação Internacional Penal e Penitenciária (FIPP), participar
do Fórum do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime (COPLAD) e do LIII Encontro Copedem,
conforme SEI nº 22.0.000024161-3.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2226/2022, de 11 de agosto 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 2022/121646 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Paulo Pimentel Gomes Neto , Matrícula 355013, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para ItacajaTO, no período de 03/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de realizar pré-círculos restaurativos presenciais na comarca de
Itacajá, conforme SEI nº 22.0.000023099.
Art. 2º Conceder à colaboradora eventual Valdene Martins Soares, Matrícula 359307, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Itacaja-TO, no
período de 03/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de realizar pré-círculos restaurativos presenciais na comarca de Itacajá,
conforme SEI nº 22.0.000023099.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2227/2022, de 11 de agosto 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 2022/121991 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Keyla Suely Silva da Silva Souza, JUZ2 - JUIZA DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352454, o valor de R$ 1.211,76, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 216,35, por
seu deslocamento de Araguacu-TO para Figueiropolis-TO, no período de 04/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de visita
técnica presencial à Comarca de Figueirópolis, para implementação dos atos de desinstalação.
Art. 2º Conceder ao servidor Tiago Elias Teixeira de Almeida, CONTRATO TEMPORÁRIO - TECNICO JUDICIARIO,
Matrícula 353693, o valor de R$ 919,95, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, por
seu deslocamento de Araguacu-TO para Figueiropolis-TO, no período de 04/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de visita
técnica presencial à Comarca de Figueirópolis, para implementação dos atos de desinstalação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2228/2022, de 11 de agosto 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 2022/121609 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Beatriz Alves da Luz, Matrícula 353418, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 29/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de realizar atendimentos na cidade de Santa Fé do
Araguaia atendendo o projeto Cejusc Itinerante, 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 2229/2022, de 11 de agosto 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 2022/121607 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Beatriz Alves da Luz, Matrícula 353418, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 01/04/2022 a 01/04/2022, com a finalidade de realizar atendimentos na cidade de Santa Fé do
Araguaia atendendo o projeto Cejusc Itinerante, 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 2230/2022, de 11 de agosto 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 2022/121605 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Beatriz Alves da Luz, Matrícula 353418, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 18/03/2022 a 18/03/2022, com a finalidade de realizar atendimentos na cidade de Santa Fé do
Araguaia atendendo o projeto Cejusc Itinerante, 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 Nº 1794/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de julho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 306/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000002972-0, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Motorola Solutions - Ltda, referente a aquisição de Transceptor de rádio portátil equipado com
GPS, teclado completo e display.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor João Márcio Costa Miranda, matrícula 360370, como gestor do contrato nº 306/2022, e o servidor
Kelson Silva de Castro, matrícula 362474, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1795/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de julho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7/2021 que dispõe acerca das normas de administração de bens
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
RESOLVE:
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 306/2022, constante do
Processo Administrativo 22.0.000002972-0, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Motorola Solutions - Ltda, que
tem por objeto a aquisição Transceptor de rádio portátil equipado com GPS, teclado completo e display.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Kelson Silva de Castro, matrícula 362474;
II - Valteir Antonio da Silva, matrícula 361911; e
III - Joana Darc Batista Silva, matrícula 263644.
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 2231/2022, de 11 de agosto 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 2022/121598 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Beatriz Alves da Luz, Matrícula 353418, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Aragominas-TO,
no período de 03/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de realizar atendimentos na cidade de Aragominas atendendo o projeto
Cejusc Itinerante, 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 2232/2022, de 11 de agosto 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 2022/121940 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$ 2.862,51, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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$ 258,99, por
seu deslocamento de Wanderlandia-TO para Itaguatins-TO, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de Auxiliar
Vara Criminal realização de sessões Tribunal do Júri - Port nº 1560/2022 - Pres/Aspre.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2233/2022, de 11 de agosto 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 2022/121556 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Leticia Quezado Andrade, CONCILIADOR, Matrícula 353065, 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 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
22.0.000020668-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2234/2022, de 11 de agosto 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 2022/121481 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mara Carla de Melo Almeida, Matrícula 357102, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa
Fe do Araguaia-TO, no período de 18/08/2022 a 18/08/2022, com a finalidade de realizar em Santa Fé atendimentos do projeto
Cejusc Itinerante, conforme SEI nº 22.0.000008040-7.
Art. 2º Conceder à colaboradora eventual Tatielly Rodrigues da Silva, Matrícula 357026, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 18/08/2022 a 18/08/2022, com a finalidade de realizar em Santa Fé atendimentos do projeto Cejusc
Itinerante, conforme SEI nº 22.0.000008040-7.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2235/2022, de 11 de agosto 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 2022/121479 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mara Carla de Melo Almeida, Matrícula 357102, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para
Aragominas-TO, no período de 03/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de realizar na cidade de Aragominas, atendimentos do
projeto Cejusc Itinerante, conforme SEI nº22.0.000008040-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2236/2022, de 11 de agosto 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 2022/121477 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Amanda Quintas Queiroz, Matrícula 354481, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Goiatins-TO, no
período de 10/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de realizar audiências 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 2237/2022, de 11 de agosto 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 2022/121474 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatielly Rodrigues da Silva, Matrícula 357026, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para AragominasTO, no período de 03/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de realizar atendimentos na cidade de Aragominas atendendo o
projeto Cejusc Itinerante, conforme SEI nº 22.0.000008040-7.
Art. 2º Conceder à colaboradora eventual Amanda Quintas Queiroz, Matrícula 354481, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para AragominasTO, no período de 03/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de realizar atendimentos na cidade de Aragominas atendendo o
projeto Cejusc Itinerante, conforme SEI nº 22.0.000008040-7.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2238/2022, de 11 de agosto 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 2022/121272 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Paulo Pimentel Gomes Neto , Matrícula 355013, 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
Itacaja-TO, no período de 01/08/2022 a 02/08/2022, com a finalidade de realizar nos dias 01 e 02/08/2022 pré-círculos
restaurativos presenciais em Itacajá, conforme SEI nº 22.0.000023099-9.
Art. 2º Conceder à colaboradora eventual Valdene Martins Soares, Matrícula 359307, 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 Itacaja-TO,
no período de 01/08/2022 a 02/08/2022, com a finalidade de realizar nos dias 01 e 02/08/2022 pré-círculos restaurativos
presenciais em Itacajá, conforme SEI nº 22.0.000023099-9.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2239/2022, de 11 de agosto 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 2022/122019 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Roger Freitas Nascimento, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA,
Matrícula 352629, o valor de R$ 382,71, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65,
descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para
Pequizeiro-TO, no período de 01/07/2022 a 02/07/2022, com a finalidade de participar da entrega de títulos de domínio no PA
Vitória, município de Pequizeiro-TO, conforme o disposto no SEI nº 22.0.000023669-5.
Art. 2º Conceder ao servidor Djalma Germano de Araujo Filho, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula
354278, o valor de R$ 382,71, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para PequizeiroTO, no período de 01/07/2022 a 02/07/2022, com a finalidade de participar da entrega de títulos de domínio no PA Vitória,
município de Pequizeiro-TO, conforme o disposto no SEI nº 22.0.000023669-5.
Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 382,71, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 01/07/2022 a
02/07/2022, com a finalidade de participar da entrega de títulos de domínio no PA Vitória, município de Pequizeiro-TO, conforme
o disposto no SEI nº 22.0.000023669-5.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2240/2022, de 11 de agosto 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 2022/121588 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352443, o valor de R$ 1.412,57, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 417,16, por
seu deslocamento de Araguaina-TO para Itaguatins-TO, no período de 31/07/2022 a 02/08/2022, com a finalidade de participar
da sessão do tribunal popular do júri da Comarca de Itaguatins/TO.
Art. 2º Conceder ao servidor Thiago Rodrigues de Melo, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula
354812, o valor de R$ 765,41, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para
Itaguatins-TO, no período de 31/07/2022 a 02/08/2022, com a finalidade de participar da sessão do tribunal popular do júri da
Comarca de Itaguatins/TO.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2241/2022, de 11 de agosto 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 2022/121981 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352443, o valor de R$ 849,03, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 236,33, por
seu deslocamento de Araguaina-TO para Ananas-TO, no período de 07/08/2022 a 08/08/2022, com a finalidade de participar da
sessão do tribunal popular do júri da Comarca de Ananás, conforme SEI 22.0000000989-3.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2242/2022, de 11 de agosto 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 2022/121708 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 03/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de atender Portaria
2821/2021 da Presidência/ASPRE, de 22/11/2021, oriunda do SEI 21.0.000029671-3, que designou esse magistrado para
responder pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Palmas, sem prejuízo das funções desenvolvidas na Comarca de Natividade-TO.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2243/2022, de 11 de agosto 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 2022/121859 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 305,44,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 27/07/2022 a
28/07/2022, com a finalidade de fazer o recebimento dos painéis solares no fórum da comarca de destino, conforme SEI nº.
21.0.000016185-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2244/2022, de 11 de agosto 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 2022/121993 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Luciana Costa Aglantzakis, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
291050, o valor de R$ 612,70, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para ItacajaTO, no período de 12/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de participação dos círculos restaurativos na referida comarca,
conforme SEI 22.0.000024121-4.
Art. 2º Conceder à servidora Taisa Brasil Nunes, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 354364, o
valor de R$ 474,70, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Itacaja-TO, no
período de 12/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de participação dos círculos restaurativos na referida comarca, conforme
SEI 22.0.000024121-4.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2245/2022, de 11 de agosto 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 2022/121766 no sistema
eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Carla Regina Nunes dos Santos Reis, CONCILIADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS,
Matrícula 272741, 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 Guarai-TO para
Itacaja-TO, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de Realização de círculo restaurativo presencial na
Comarca de Itacajá-TO, conforme SEI 22.0.000023099-9.
Art. 2º Conceder ao colaborador eventual Sérgio Leal Mota, Matrícula 356092, 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 Guarai-TO para Itacaja-TO, no
período de 11/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de Realização de círculo restaurativo presencial na Comarca de ItacajáTO, conforme SEI 22.0.000023099-9.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2246/2022, de 11 de agosto 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 2022/121796 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pedro Afonso-TO, no período de
08/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial preventiva nas comarcas, c onforme SEI
n.º 22.0.000000058-6 e 22.0.000000049-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2247/2022, de 11 de agosto 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 2022/121631 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Gilson Coelho Valadares, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
13380, o valor de R$ 918,14, 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, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiatins-TO,
no período de 02/08/2022 a 04/08/2022, com a finalidade de Abertura dos trabalhos Correcionais na Comarca de Goiatins -TO,
conforme SEI n° 22.0.000023753-5 e 22.0.000000100-0.
Art. 2º Conceder à servidora Thayanara Dcares Silva, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353964, o
valor de R$ 688,14, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor d e
R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiatins-TO, no
período de 02/08/2022 a 04/08/2022, com a finalidade de Abertura dos trabalhos Correcionais na Comarca de Goiatins -TO,
conforme SEI n° 22.0.000023753-5 e 22.0.000000100-0.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2248/2022, de 11 de agosto 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 2022/121785 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352416, o valor
de R$ 1.070,85, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$
309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no
período de 09/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de realizar Inventário Patrimonial das Comarcas de Pium e Figueirópolis,
conforme SEI 22.0.000024236-9.
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Art. 2º Conceder ao servidor Gilmar Alves dos Santos, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 115957, o valor de R$
1.070,85, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no período de
09/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de realizar Inventário Patrimonial das Comarcas de Pium e Figueirópolis, conforme
SEI 22.0.000024236-9.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1923/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 319/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000023365-3, celebrado por este
Tribunal de Justiça e o Instituto Protege Escola Brasil - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviços de Consultoria Técnica para o Desenvolvimento de Regulamentação Interna e Implementação da Lei n. 14.133/2021,
para o Poder Judiciário do Estado do Tocantins?.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Diego Gonçalves Santana Borges, matrícula nº 235944, como gestor do contrato nº 319/2022 e a
servidora Lucilene Aparecida da Silva, matrícula nº 262745, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa
execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1928/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 11 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Contrato nº 319/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria
Técnica para o Desenvolvimento de Regulamentação Interna e Implementação da Lei n. 14.133/2021 no âmbito deste Tribunal
de Justiça, determina a participação dos servidores listados abaixo nas reuniões presenciais com o consultor, a serem realizadas
no dia 22/08/2022, das 8 às 12 h e das 14 às 17 h, e no dia 23/08/2022, das 9 às 12 h e das 14 às 16 h, na Escola Superior da
Magistratura Tocantinense – ESMAT:
- Diego Gonçalves Santana Borges - matrícula 235944;
- Marcus Vinícius Guimarães - matrícula 163551;
- Moacir Campos de Araújo - matrícula 176342;
- Pauline Sabará Souza - matrícula 244453;
- Paulo Vítor Gutierrez de Oliveira - matrícula 352655;
- Rafael Giordano Gonçalves Brito, matrícula 352918;
- Ênio Carvalho de Souza - matrícula 265148;
- Valdiney da Costa Vale - matrícula 352755;
- Ruto César Moreira Costa, matrícula 199325;
- Lucilene Aparecida da Silva, matrícula 262745.
Na impossibilidade da participação do servidor nas reuniões, que este indique outro servidor do respectivo departamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000023851-5
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
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NOTA DE EMPENHO: 2022NE04148
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda.
CNPJ: 07.777.721/0001-51
OBJETO: Empenho destinado a contratação da empresa para ministrar o Curso Gestão de Riscos em conformidade com a
Metodologia do TJ-TO: Teoria e Prática, para servidores (as) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a ser realizado na
modalidade híbrido, no período de 29 de agosto a 5 de setembro de 2022, com 20 horas-aulas.
VALOR TOTAL: R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais).
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL.
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48
Fonte de Recursos: 0500.
DATA DA EMISSÃO: 09 de agosto de 2022.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Republições

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 133/2020
PROCESSO 20.0.000012311-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Amanda Sabião Menegon
OBJETO: Alteração do item 1.1, da Cláusula Primeira do Termo de Credenciamento nº 133/2020, para inclusão da prestação de
serviços como expositora de oficina de divórcio e parentalidade pela CREDENCIADA, conforme Ficha de Inscrição acostada aos
autos no evento 4487538 e informação CREDESC-NUPEMEC de evento 4487541, com fulcro na Cláusula Décima Sexta do
referido Termo de Credenciamento. Desta forma, o item 1.1 passa ter a seguinte redação:
"CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de CONCILIADOR,
FACILITADOR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA e EXPOSITOR DE OFICINA DE DIVÓRCIO E PARENTALIDADE, destinados a
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC, Polo de Gurupi".
DATA DA ASSINATURA: 10 de agosto de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 622/2022, de 10 de agosto 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, d e
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor NEURACY LOPES FERREIRA, matrícula nº 28851, ocupante do cargo
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 15/08/2022 a 15/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122330;
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
352728

SCHEILA COELI COSTA COLINO

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

15/08/2022 à 15/08/2022

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 623/2022, de 10 de agosto 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, d e
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1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor NEURACY LOPES FERREIRA, matrícula nº 28851, ocupante do cargo
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 12/08/2022 a 12/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122331;
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
352728

SCHEILA COELI COSTA COLINO

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

12/08/2022 à 12/08/2022

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 624/2022, de 10 de agosto 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, d e
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 NEURACY LOPES FERREIRA,
matrícula nº 28851, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO
NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 09/08/2022 a 11/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122333;
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
352728

SCHEILA COELI COSTA COLINO

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

09/08/2022 à 11/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 625/2022, de 10 de agosto 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 FLAVIA PEREIRA AIRES, matrícula nº 352495, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL,
no período de 14/07/2022 a 14/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122336;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
355445

RHAYANE LEITE GOMES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

14/07/2022 à 14/07/2022
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ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 626/2022, de 10 de agosto 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, d e
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora FLAVIA PEREIRA AIRES, matrícula nº 352495, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL,
no período de 15/07/2022 a 29/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122337;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
355445

RHAYANE LEITE GOMES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

15/07/2022 à 29/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1241/2022, de 10 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, 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 ZEINA EL KADRE DE MELO, matrícula nº 354476, relativas ao período aquisitivo
2017/2018, marcadas para o período de 04/08 a 01/09/2022, a partir de 04/08/2022 até 01/09/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 08/05 a 05/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jefferson David Asevedo Ramos
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 627/2022, de 11 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora TANIA DIAS BARBOSA CASTRO, matrícula nº 124858, ocupante do
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA CÍVEL, no período de 11/07/2022 a
30/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122393;
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
100388

ANTONIA DA SILVA GOMES

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

11/07/2022 à 30/07/2022
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MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 1242/2022, de 11 de agosto de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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 TARCIA DE SOUZA CASTRO MAIA, matrícula nº 195043, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 11 a 28/08/2022, a partir de 11/08/2022 até 28/08/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 11 a 28/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 628/2022, de 11 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor ROSIMAR JOSÉ DE FARIA PIRES, matrícula nº 144360, ocupante do
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de
18/07/2022 a 01/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122395;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
145847

ROSINETO DA SILVA RITA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

18/07/2022 à 01/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 629/2022, de 11 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor UELDO PEREIRA DE QUEIROZ, matrícula nº 145553, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - CENTRAL DE MANDADOS,
no período de 02/08/2022 a 16/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122396;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
354276

CLEONE JOSE DE OLIVEIRA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

02/08/2022 à 16/08/2022
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MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 630/2022, de 11 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor ORLANDO BARBOSA DE CARVALHO, matrícula nº 204763, ocupante
do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, no período de 25/07/2022 a
04/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122338;
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
361793

ELZA DE SOUZA JORGE TEIXEIRA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

25/07/2022 à 04/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 631/2022, de 11 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubr o
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora ADRIANA SANTANA SALES, matrícula nº 150760, ocupante do cargo
de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE ATENDIMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS, no período de
01/08/2022 a 01/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122279;
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
352955

SENY ALMEIDA DE ARRUDA

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CHEFE DE SERVIÇO

01/08/2022 à 01/08/2022

JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral

ESMAT
Editais

EDITAL nº 180 de 2022 – SEI nº 20.0.000024707-4
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no evento APERFEIÇOAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA EPROC PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA, a se realizar nos dias 13 e 14 de
setembro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie,
conforme segue:
1. DADOS GERAIS
1.1 Nome: Aperfeiçoamento da Movimentação Processual no Sistema Eproc para os Juizados Especiais Cíveis, Criminais
e da Fazenda Pública.
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1.2 Objetivo: Promover o conhecimento dos Movimentos Processuais no sistema e-Proc para os Juizados Especiais Cíveis,
Criminais e da Fazenda Pública em observância às Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, a fim de observar os
relatórios estatísticos oficiais do Conselho Nacional de Justiça (Metas Nacionais, Justiça em Números, Módulo de Produtividad e
Mensal e DataJud).
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 23 de agosto a 9 de setembro de 2022.
1.4 Inscrições: As inscrições serão realizadas pelo Sistema Acadêmico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(SAV/ESMAT), e o link será disponibilizado no Portal da Esmat.
1.5 Públicos-Alvo:
Público-Alvo
Nº de Vagas
Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense
10
Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense lotados nas Varas de Família, Sucessões,
140
Infância e Juventude
Total de Vagas
150
1.6 Carga Horária: 4 horas-aula
1.7 Modalidade: EaD
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT)
2. VAGAS:
2.1 Quantidade de Vagas: 150
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense;
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense;
3.3 Que atuem nos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) inscritos(as) deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital;
4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) aluno (a) efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual
(SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do Evento;
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas;
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e-mail:
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256;
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO
APERFEIÇOAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA E-PROC PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA.
PAINEL I
Programação
Estrutura
Ambientação à Plataforma do Evento – Este momento será destinado ao(à) aluno(a) no
Portal Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do Evento e registrar sua frequência
para participar de todo o Evento.
Abertura do Evento
Dia 13 de setembro
Das 16h às 18h Juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi
de de 2022
Juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do TJTO
Tema 1: Movimentação Processual no Sistema Eproc para os juizados Especiais Cíveis,
Criminais e da Fazenda Pública – Parte I
Carga Horária
Programação
Dia 14 de setembro
Das 16h às 18h
de 2022

Palestrante: Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak
2 horas-aula
PAINEL II
Estrutura
Tema 1: Movimentação Processual no Sistema Eproc para os juizados Especiais Cíveis,
Criminais e da Fazenda Pública– Parte 2

Palestrante: Kellen Cleya dos S. Madalena Stakoviak
Carga Horária
2 horas-aula
Carga Horária Total do Evento 4 horas-aula
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5.1 PROFESSORA
Nome

Síntese do Currículo
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Kellen Cleya dos Santos Madalena Stakoviak
Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins (2015).
Pós graduada em Administração Pública com ênfase em Administração do Judiciário pela Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (2014). Pós graduada em Direito Tributário pela Universidade
do Tocantins - UNITINS (2009). Graduada em Direito pela Universidade Federal do Tocantins (2007).
Atualmente trabalha como Assessora Jurídica de 1ª Instância no Núcleo de Parametrização na
Diretoria Judiciária do Tribunal de Justiça do Tocantins.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital;
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados à Coordenação do Seminário.

EDITAL nº 177 de 2022 – SEI Nº 22.0.000024445-0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no Workshop "Orientações sobre o Módulo de Correspondências no Sistema E-Proc –
Turma I –, a se realizar no dia 17 de agosto de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Workshop "Orientações sobre o Módulo de Correspondências no Sistema E-Proc – Turma I.
Objetivo: Orientar magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense quanto aos recursos do
sistema de emissão eletrônica de correspondências no Sistema E-Proc.
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no período de 12 a 17 de agosto de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. Após o período de inscrição, a
Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula.
Públicos-Alvo: Magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense.
Carga Horária: 3 horas
Modalidade: EaD
Local: Plataforma do Google Meet
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 70 vagas
2.2 Distribuição das Vagas:
Públicos-Alvo

Nº de Vagas

Magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense.

15

Servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense.

50

Estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense.

5

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense, usuários do Sistema E-Proc.
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades na Turma I – dia 17 de agosto de 2022, das 14h às
16h30, a serem desenvolvidas na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet;
4.2 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pela Plataforma Google Meet); porém, para registro da
frequência, o(a) aluno(a) deverá realizar o acesso por meio do login na Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV);
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4.3 O acesso do(a) magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense, matriculado(a) na
atividade deverá ser realizado exclusivamente pela Secretaria Acadêmica Virtual;
4.4 Para acessar a aula, faça seu login na SAV, clique na opção Transmissão ao Vivo no topo da Tela e em seguida na aula do
curso.
4.5 O(A) aluno(a) precisará digitar seu login (CPF – com ponto e traço – 000.000.000-00) e a senha inicial é @esmat. Caso tenha
alterado a senha, use a senha atualizada.
4.6 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento;
4.7 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

Horário

17/8/2022

Conteúdo Programático

Das 14h às 16h30

Carga Horária Total

Introdução;
Objetivos;
Vantagens;
Limites da ferramenta;
Apresentação da solução computacional;
Como criar minutas (cartas);
Como criar minutas (ofício);
Configuração e validação da minuta;
Envio de cartas / ofícios;
Consultas e acompanhamentos;
Localizadores e automações;
Apresentação do Painel e gestão.
3 horas-aula

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome

Síntese
Currículo

Júlio César Pereira de Oliveira
Bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Luterano de Palmas - CEULP-ULBRA (2011),
com especialização em Ciência de Dados 2017 e mestrado em Ciências da Computação pela Universidade
do Federal do Tocantins - UFT (2020). Está cursando doutorado em Modelagem Computacional pela
Universidade Federal do Tocantins UFT. Atualmente é servidor público no Tribunal de Justiça do Tocantins e
tem experiência em Gestão de Projetos, Gestão de TIC e membro do Laboratório de Inteligência Artificial da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense.

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome
Síntese
Currículo

Valéria Fortes Bodas
do Graduada em Direito, pelo Centro Universitário Católica do Tocantins Atualmente é assessora jurídica do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição e a matrícula dos(as) magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) implicarão aceitação prévia das normas
contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº
4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 10 de agosto de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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EDITAL nº 178 de 2022 – SEI Nº 22.0.000024446-9
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no Workshop "Orientações sobre o Módulo de Correspondências no Sistema E-Proc –
Turma II –, a se realizar no dia 18 de agosto de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Workshop "Orientações sobre o Módulo de Correspondências no Sistema E-Proc – Turma II.
Objetivo: Orientar magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense quanto aos recursos do
sistema de emissão eletrônica de correspondências no Sistema E-Proc.
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no período de 12 a 18 de agosto de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. Após o período de inscrição, a
Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula.
Públicos-Alvo: Magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense.
Carga Horária: 3 horas
Modalidade: EaD
Local: Plataforma do Google Meet
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 70 vagas
2.2 Distribuição das Vagas:
Públicos-Alvo

Nº de Vagas

Magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense.

15

Servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense.

50

Estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense.

5

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense, usuários do Sistema E-Proc
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades na Turma II – dia 18 de agosto de 2022, das 14h às
16h30, a serem desenvolvidas na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet;
4.2 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pela Plataforma Google Meet); porém, para registro da
frequência, o(a) aluno(a) deverá realizar o acesso por meio do login na Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV);
4.3 O acesso do(a) magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense, matriculado(a) na
atividade deverá ser realizado exclusivamente pela Secretaria Acadêmica Virtual;
4.4 Para acessar a aula, faça seu login na SAV, clique na opção Transmissão ao Vivo no topo da Tela e em seguida na aula do
curso.
4.5 O(A) aluno(a) precisará digitar seu login (CPF – com ponto e traço – 000.000.000-00) e a senha inicial é @esmat. Caso tenha
alterado a senha, use a senha atualizada.
4.6 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento;
4.7 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

18/8/2022

Horário

Das 14h às 16h30

Conteúdo Programático
Introdução;
Objetivos;
Vantagens;
Limites da ferramenta;
Apresentação da solução computacional;
Como criar minutas (cartas);
Como criar minutas (ofício);
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Configuração e validação da minuta;
Envio de cartas / ofícios;
Consultas e acompanhamentos;
Localizadores e automações;
Apresentação do Painel e gestão.
3 horas-aula

Carga Horária Total
FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome

Síntese
Currículo

Júlio César Pereira de Oliveira
Bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Luterano de Palmas - CEULP-ULBRA (2011),
com especialização em Ciência de Dados 2017 e mestrado em Ciências da Computação pela Universidade
do Federal do Tocantins - UFT (2020). Está cursando doutorado em Modelagem Computacional pela
Universidade Federal do Tocantins UFT. Atualmente é servidor público no Tribunal de Justiça do Tocantins e
tem experiência em Gestão de Projetos, Gestão de TIC e membro do Laboratório de Inteligência Artificial da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense.

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome
Síntese
Currículo

Valéria Fortes Bodas
do Graduada em Direito, pelo Centro Universitário Católica do Tocantins Atualmente é assessora jurídica do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição e a matrícula dos(as) magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) implicarão aceitação prévia das normas
contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº
4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 10 de agosto de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 179 de 2022 – SEI Nº 22.0.000024448-5
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no Workshop "Orientações sobre o Módulo de Correspondências no Sistema E-Proc –
Turma III –, a se realizar no dia 19 de agosto de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Workshop "Orientações sobre o Módulo de Correspondências no Sistema E-Proc – Turma II.
Objetivo: Orientar magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense quanto aos recursos do
sistema de emissão eletrônica de correspondências no Sistema E-Proc.
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no período de 12 a 19 de agosto de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. Após o período de inscrição, a
Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula.
Públicos-Alvo: Magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense.
Carga Horária: 3 horas
Modalidade: EaD
Local: Plataforma do Google Meet
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Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 70 vagas
2.2 Distribuição das Vagas:
Públicos-Alvo

Nº de Vagas

Magistrados(as) do Poder Judiciário Tocantinense.

15

Servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense.

50

Estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense.

5

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense, usuários do Sistema E-Proc.
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades na Turma III – dia 19 de agosto de 2022, das 14h às
16h30, a serem desenvolvidas na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet;
4.2 As atividades ocorrerão por meio de videoconferências síncronas (pela Plataforma Google Meet); porém, para registro da
frequência, o(a) aluno(a) deverá realizar o acesso por meio do login na Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV);
4.3 O acesso do(a) magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense, matriculado(a) na
atividade deverá ser realizado exclusivamente pela Secretaria Acadêmica Virtual;
4.4 Para acessar a aula, faça seu login na SAV, clique na opção Transmissão ao Vivo no topo da Tela e em seguida na aula do
curso.
4.5 O(A) aluno(a) precisará digitar seu login (CPF – com ponto e traço – 000.000.000-00) e a senha inicial é @esmat. Caso tenha
alterado a senha, use a senha atualizada.
4.6 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento;
4.7 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

Horário

19/8/2022

Das 14h às 16h30

Carga Horária Total

Conteúdo Programático
Introdução;
Objetivos;
Vantagens;
Limites da ferramenta;
Apresentação da solução computacional;
Como criar minutas (cartas);
Como criar minutas (ofício);
Configuração e validação da minuta;
Envio de cartas / ofícios;
Consultas e acompanhamentos;
Localizadores e automações;
Apresentação do Painel e gestão.
3 horas-aula

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome
Síntese
Currículo

Júlio César Pereira de Oliveira
Bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Luterano de Palmas - CEULP-ULBRA (2011),
do com especialização em Ciência de Dados 2017 e mestrado em Ciências da Computação pela Universidade
Federal do Tocantins - UFT (2020). Está cursando doutorado em Modelagem Computacional pela
Universidade Federal do Tocantins UFT. Atualmente é servidor público no Tribunal de Justiça do Tocantins e
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tem experiência em Gestão de Projetos, Gestão de TIC e membro do Laboratório de Inteligência Artificial da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome
Síntese
Currículo

Valéria Fortes Bodas
do Graduada em Direito, pelo Centro Universitário Católica do Tocantins Atualmente é assessora jurídica do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) implicarão aceitação prévia das normas
contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº
4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 10 de agosto de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat

Portarias
PORTARIA Nº 032, de 2022 – SEI nº 20.0.000024707-4
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução n o 076, de 2014, lhe confere e,
CONSIDERANDO a importância de promover a capacitação de todos os envolvidos do Poder Judiciário, especialmente aos
magistrados e servidores dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, no sentido de buscar os meios
necessários para se “conectarem” com a denominada era digital, de forma a alcançar melhores resultados em observância às
Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário;
RESOLVE
Art. 1º Designar a juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, sem prejuízo de suas funções, como coordenadora do
APERFEIÇOAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SISTEMA EPROC PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
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Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Desª. ÂNGELA HAONAT
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des . RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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

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

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES

DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO

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

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

2ª TURMA JULGADORA

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

3ª TURMA JULGADORA

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

4ª TURMA JULGADORA

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

5ª TURMA JULGADORA

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

CONSELHO DA MAGISTRATURA
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

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

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

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

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

DIRETOR GERAL
JONAS DEMOSTENE RAMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RONILSON PEREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR JUDICIÁRIO
WALLSON BRITO DA SILVA
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
SIDNEY ARAUJO SOUSA
Divisão Diário da Justiça
JOANA P. AMARAL NETA
Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA
Técnico Judiciário
ROBERTO LUÍS CAFIERO
Auxiliar Judiciário
Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h

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

