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SEÇÃO JUDICIAL
1ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA

Editais
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 5 (CINCO) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Relator, em substituição ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER aos
que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que por este meio MANDA INTIMAR a apelada AVIDA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 09.001.183/0001-34, do Despacho constante no evento
88 dos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037289-76.2015.8.27.2729, tendo como APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO;
PROCURADOR(A): MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA MP7591. APELADO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
S/A e outros; ADVOGADO(S): NÃO CONSTITUÍDO. DESPACHO: Considerando a oposição de EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, acostado ao evento 84, determino a intimação das partes embargadas, para,
querendo, no prazo legal manifestarem-se. Intimem-se, cumpra-se.

Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Juiz EDIMAR DE PAULA, Relator, em substituição ao Excelentíssimo senhor Desembargador PEDRO
NELSON DE MIRANDA COUTINHO, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente
EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que por este meio MANDA INTIMAR a apelada ELIZANGELA DA LUZ PEREIRA
pessoa física, inscrita no CPF nº 216.004.978-61, do Acórdão constante no evento 15 dos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº
0049035-96.2019.8.27.2729, tendo como APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS; PROCURADOR(A): RENATO ARRUDA
MARTINS PGM413029728. APELADO: ELIZANGELA DA LUZ PEREIRA; ADVOGADO(S): Não constituído. EMENTA:
Apelação Cível. Execução fiscal. Município de Palmas-TO. Sentença extintiva. Ausência do interesse processual. Valor inferior
ao mínimo estabelecido na lei complementar municipal nº 279/2013. Norma que prevê a dispensa do ajuizamento de execução
fiscal no caso de débito de valor igual ou inferior a 640 UFIP’s. Ausência de discricionariedade do município. Sentença mantida.
1. O ente recorrente insurge em face da sentença que extinguiu a execução fiscal de origem, em razão da ausência de interesse
de agir, considerando o ínfimo valor cobrado. 2. Na hipótese dos autos, a execução fiscal possui como débito exequendo a soma
correspondente a R$ 2.045,51 (dois mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). 3. Ao contrário do que sustenta o
recorrente, a propositura de execução fiscal com valor consolidado inferior ao mínimo estipulado na referida lei não se insere no
âmbito da discricionariedade da fazenda pública, porque o diploma legal foi claro ao dispor que é dispensado o ajuizamento de
ações executivas fiscais de débitos inscritos como dívida ativa do município de valor consolidado igual ou inferior a 640
(seiscentos e quarenta) unidades fiscais de palmas. 4. Caso fosse possível o ajuizamento de execução fiscal com valor inferio r
ao mínimo estipulado, não estaria previsto, no mesmo dispositivo legal, a possibilidade de reunião de dívidas do mesmo devedor
com a finalidade expressa de observância de limite mínimo estipulado. 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Sob a
Presidência da DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA a 1ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER da apelação em epígrafe para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de desconstituir a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para regular
prosseguimento do feito. Deixa-se de arbitrar honorários recursais, vez que incabíveis na espécie, nos termos do voto da
Desembargadora ANGELA ISSA HAONAT encampado pelo Juiz EDIMAR DE PAULA (lavrará o acórdão) que refluiu do seu
pocisionamento anterior, nos termos do voto do(a) Relator(a). PROCURADORA LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES.
Palmas, 03 de agosto de 2022

2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002182-27.2021.8.27.2707/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE: MARIA ZORAIDE DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 002621
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/TO 06279A
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: JUIZ - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ARAGUATINS
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS
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PROVENIENTES DE COBRANÇA DE SEGURO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO VERIFICADA DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
PRECEDENTES. APELO PREJUDICADO. 1. A aplicação do CDC às instituições financeiras é inegável, até mesmo por força de
disposição expressa da lei que regula as relações consumeristas e Súmula 297 do STJ. 2. Aplica-se o prazo de prescrição
quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria. 3. No
momento em que ocorre o último desconto no benefício previdenciário do consumidor inicia-se o termo para a contagem do
prazo prescricional, inclusive para resguardar a segurança jurídica. 4. Conforme se depreende dos autos, a ação foi proposta em
1º de julho de 2021 e a última parcela descontada do benefício previdenciário da apelante trazida nos autos foi em abril de 2 014
(evento 1 – ANEXOS PET INI4), sendo este o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.
5. Tendo em vista o ajuizamento da ação apenas em 1º/07/2021 (evento 1), resta prescrita a pretensão autoral, eis que
transcorrido lapso temporal superior a 5 anos desde a data do último desconto dos seguros (04/2014). 6. Prescrição da
pretensão autoral reconhecida de ofício. Recurso de apelação prejudicado.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 14ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, RECONHECER, DE
OFÍCIO, a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 27 do CDC, JULGANDO PREJUDICADA a análise do apelo
interposto. Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, ante a prejudicialidade recursal, nos termos do voto
do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a
Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de
Justiça, MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. Palmas, 03 de agosto de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005856-97.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000473-84.2022.8.27.2718/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: PEDRO AIRES DA SILVA
ADVOGADO: WILSON GONÇALVES PEREIRA JUNIOR – OAB/TO 006049
AGRAVADO: BANCO CETELEN S.A
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PESSOA IDOSA. ANALFABETA. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIÇO NÃO SOLICITADO.
SUSPENSÃO POR FORÇA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. 1.1 Em se tratando de processo vinculado
ao Incidente de Resolução por Demandas Repetitivas devem ser aplicadas as regras previstas pelo artigo 1.037 do Código de
Processo Civil, que regulamenta a gestão e o julgamento de casos repetitivos. 1.2 Se a parte ajuíza ação Declaratória sob o
argumento de que não contratou os serviços originários da cobrança – referente a empréstimo consignado que nunca contratou,
alegando ocorrência de suposta fraude, mostra-se conveniente a concessão do pleito, até que se possa elucidar o ocorrido com
maior propriedade, no decorrer da instrução processual. 1.3 Embora o autor da ação de origem seja pessoa idosa e analfabeta,
a lide gira em torno de uma possível “fraude contratual” e não discute requisitos de formalização do contrato (necessidade de
documento público etc..), não comportando, assim, a suspensão por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal. Logo, a reforma da decisão combatida é medida que se impõe.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, e determinar o prosseguimento do feito, haja vista qu e
a demanda originária não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0010329-83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 03 de agosto de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006310-77.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0041426-91.2021.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: LOHAYNE JORDAO MARTINS
ADVOGADOS: WELBERTH LACERDA NORONHA – OAB/TO 008356 E LUCAS FELIPE CICERO BENIZ BARREIRA – OAB/TO
008113
AGRAVADO: COMÉRCIO DE CALÇADOS TOCANTINS LTDA ME
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCATÁRIO. INADIMPLENTE. DESOCUPAÇÃO. LIMINAR
INDEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 1.1. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil d o
processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 1.2. A locação de imóveis urbanos é regulada por norma
específica, na qual a concessão de medida liminar para a desocupação do imóvel nas hipóteses previstas pelo artigo 59, § 1o, da
Lei no 8.245, de 1991, pressupõe a prestação de caução. 1.3. A decisão agravada não deve ser reformada, quando verificado
que não foram preenchidas as condições previstas no artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245, de 1991, e que não há elementos nos
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autos que autorizem a conclusão de que exista excepcional urgência no despejo, a ponto de autorizar a dispensa da caução para
concessão liminar, uma vez que, aparentemente, há necessidade de dilação probatória.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão recorrida, sobretudo por não estarem preenchidas as
condições previstas no artigo 59 da Lei no 8.245, de 1991, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 03 de agosto de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000003-11.2022.8.27.2732/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE: L. P. S. (AUTOR)
ADVOGADO: IRAN CURCINO DE AGUIAR – OAB/TO 008737
APELADO: P. – S. DE R. E P. LTDA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1- O posicionamento
adotado na sentença destoa do pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, no sentido de que não resulta ausência de interesse
processual o fato de não haver requerimento administrativo em data anterior ao ajuizamento da ação, diante do comando
expresso contido no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal. 2- Não obstante, além do pedido declaratório de
inexistência de negócio jurídico, a parte autora pugnou pela condenação do requerido em dano moral/material, pretensões que
não podem ser excluídas da apreciação do Poder Judiciário. 3- Recurso conhecido e provido para cassar a sentença rechaçada
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 14ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER da apelação,
uma vez que cumpridos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença
recorrida, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito na instância singular, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a
Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de
Justiça, MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. Palmas, 03 de agosto de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006209-40.2022.8.27.2700/TO
RELATORA: JUÍZA SILVANA MARIA PARFIENIUK
AGRAVANTES: MADALENA FERNANDES SIQUEIRA E TIAGO FERREIRA FERNANDES CIRQUEIRA
ADVOGADA: LICIA RACKEL BATISTA OLIVEIRA – OAB/TO 06461A
AGRAVADO: MARDEN GARCIA CARNEIRO
ADVOGADA: RAFAELA RODRIGUES GARCIA – OAB/GO 054083
AGRAVADA: MARIA DE LURDES MARTINS TAVARES
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMIINAR EM INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 567 C/C ART. 561 DO CPC. POSSE
DO AUTOR NÃO COMPROVADA. ÁREA NÃO INDIVIDUALIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
PROVIDO. 1. O pedido de proteção proibitória pode ser feito em caráter liminar, tendo em vista a iminência do perigo à posse, e
caberá ao juiz concedê-la, desde que o autor também demonstre de imediato, o preenchimento dos requisitos legais dispostos
no artigo 561, do CPC. 2. Ocorre que não se colhe a presença dos requisitos ensejadores da concessão de medida liminar em
ação de interdito proibitório, tendo em vista que resta ausente prova da efetiva posse do autor/agravado, porquanto embasada
apenas em sua titularidade sobre a totalidade do imóvel, o que não se revela suficiente. 3. Também deve ser observada a
existência de controvérsia acerca da área em questão, especificamente sua localização dentro do imóvel, posto que sequer
indicada na exordial, além da possibilidade de preexistência de posse anterior pelos demandados, circunstâncias que ensejam
melhor dilação probatória para o deferimento da medida liminar postulada pelo agravado. 4. Noutro bordo, no que concerne aos
pedidos de expedição de ofícios aos órgão públicos (INCRA, Naturatins e Itertins), além do CRI de Paranã/TO, cumpre ressaltar
que tal postulação não passou pelo crivo do magistrado singelo quando da prolação da decisão agravada, sendo vedado à esta
Corte Revisora a apreciação da matéria sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5.
Recurso provido em parte, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de expedição de mandado
proibitório.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o
pedido liminar de expedição de mandado proibitório, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Compareceu representando o Ministério Público a
Procuradora de Justiça Maria Cotinha Bezerra Pereira. Palmas, 03 de agosto de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000169-37.2002.8.27.2706/TO
RELATORA: JUÍZA SILVANA MARIA PARFIENIUK
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
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PROC. ESTADO: DRAENE PEREIRA DE A. SANTOS
APELADO: E M Z SANTANA (RÉU)
DEF. PÚBLICA: ESTELAMARIS POSTAL (DPE)
APELADA: ELISA MARIA ZAIONS SANTANA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANTIDA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. A parte da apelação que ataca a ocorrência de
prescrição intercorrente não deve ser conhecida, pois cuida de matéria estranha aos autos, uma vez que a sentença se pauto u
na prescrição originária. 2. No caso concreto, o crédito tributário foi inscrito na dívida ativa em 14/08/2002 (evento 1, INIC2, p. 3)
quando, portanto, já estava regularmente constituído. 3. A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 09/10/2002 (evento 1,
INIC2, p. 1), antes da entrada em vigor da LC 118/05 (09/06/2005), razão pela qual incide no caso concreto a redação anterior do
art. 174, I, do CTN, segundo a qual apenas a citação pessoal do devedor teria o condão de interromper a prescrição. 4. A citação
da executada foi realizada via edital em 05/08/2007 (evento 1, DESP8, p. 5) e, embora tivesse o condão de interromper a
prescrição, foi anulada por meio da decisão de evento 86. Assim, uma vez anulada a citação por edital, não ocorreu a interrupção
da prescrição. 5. Portanto, considerando que a inscrição do crédito em dívida ativa pressupõe a constituição definitiva, que essa
inscrição ocorreu em 14/08/2002 e que a executada apenas compareceu aos autos em 04/04/2014, resta indubitável a
caracterização da prescrição do crédito tributário. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a
sentença vergastada. Deixo de aplicar o art. 85, § 11 do CPC porque não houve fixação de honorários advocatícios na origem,
nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Convocado
Jocy Gomes de Almeida. Compareceu representando o Ministério Público a Procuradora de Justiça Maria Cotinha Bezerra
Pereira. Palmas, 03 de agosto de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000046-63.2022.8.27.2726/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000046-63.2022.8.27.2726/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: WALLEFH SANTOS GOMES (AUTOR)
ADVOGADOS: ANDRE FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 002621 E ARNALDO FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO
005906
APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1.1. O termo inicial
do prazo prescricional quinquenal (artigo 27 do CDC) para ajuizamento de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídic a
cumulada com Repetição do Indébito e Danos Morais relativa a desconto fraudulento em conta corrente é a data do último
desconto indevido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Verificando-se dos próprios documentos trazidos pela
autora que o último desconto do contrato ocorreu em 7/12/2018, conclui-se que o termo final da prescrição ocorrerá em 12/2023,
não estando, portanto, prescrito o direito considerado que a demanda foi ajuizada em 13/1/2022.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar
provimento à Apelação, a fim de, reformando a Sentença recorrida, afastar o reconhecimento da prescrição e, por consequência,
determinar o retorno dos Autos à instância de origem para processamento do presente feito, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Palmas, 20 de julho de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001715-31.2016.8.27.2737/TO
RELATORA: JUÍZA SILVANA MARIA PARFIENIUK
APELANTE: ALIANÇA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME (AUTOR)
ADVOGADO: RODOLFO MAGNO DE MACEDO – OAB/TO 06831A
APELADO: ESPOLIO DE JOAO DE DEUS (RÉU)
ADVOGADOS: CARLOS ROBERTO CORREIA – OAB/TO 007155 E DAVID CAMARGO JANZEN – OAB/TO 004918
APELADO: FERNANDO YASUYUKI MIYAMOTO (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: JORGE LUIZ DE MATTOS ZEVE (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: JOSÉ AUGUSTO MENEZES FREITAS DE CAMPOS (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP)
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTINÊNCIA CONFIGURADA. AÇÃO ANTERIOR DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IDENTIDADE DE PARTES. DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO. OBJETO MAIS
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ABRANGENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO CONTIDA. ART. 57 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o apelante tenha
trazido argumentação baseada eminentemente na razoabilidade do julgamento em separado da presente ação, com fulcro no
princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, o fato é que restou plenamente configurada a hipótese de
continência entre as ações, sendo evidente que o objeto da ação de reintegração de posse anterior é mais abrangente,
englobando a área disputada na presente ação de manutenção de posse. 2. Revela-se claramente a hipótese de continência
descrita no art. 56 do CPC, havendo identidade de partes, de causa pedir (proteção possessória) e pedido (retomada da posse),
sendo mais abrangente o pedido da ação de reintegração de posse n. 0006971-86.2015.8.27.2737. 3. Além disso, a ação
continente foi proposta anteriormente, o que atrai a aplicação do art. 57 do CPC, a fim de extinguir, sem resolução de mérito , a
presente ação contida. 4. Recurso improvido.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter inalterada a sentença recorrida e, de
consequência, MAJORAR os honorários de sucumbência para 13 % sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da
Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida.
Compareceu representando o Ministério Público a Procuradora de Justiça Maria Cotinha Bezerra Pereira. Palmas, 10 de agos to
de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005547-76.2022.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI – OAB/SC 008927
AGRAVADA: ROSIVONE BECKMAN MARTINS ALVES
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - GURUPI
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA
MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDÔNEO. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO
IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A insurgência da agravante não merece, pois a comprovação da mora é pressuposto de
constituição válida e regular para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. O Decreto-Lei nº. 911/69, que rege o
procedimento de Ação de Busca e Apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, dispõe, de forma clara, no § 2º do art. 2º
que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não fazendo menção a notificações
exclusivamente eletrônicas, ainda que o e-mail tenha sido fornecido no contrato firmado. 3. O simples envio de notificação por
meio de correio eletrônico (e-mail) não preenche a exigência legal para comprovação da mora da parte devedora, qual seja, a
remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, concluindo-se, portanto, que não houve regular
constituição em mora, sendo imperativa a extinção do processo, sem resolução do mérito. 4. Ademais, nada garante que o
agravado, de fato, teve acesso ao conteúdo do comunicado, pois seu servidor de e-mail pode tê-lo reconhecido como 'spam'.
5. Recurso improvido.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 14ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso, e no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a
Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de
Justiça, MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. Palmas, 03 de agosto de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002006-76.2020.8.27.2709/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002006-76.2020.8.27.2709/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTES: DILMA CARLOS DE OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR), MARIA IZA CARLOS DE OLIVEIRA DE JESUS (AUTOR),
LUZIMARIA CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR) E VILMA CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADA: KELLYANE FERNANDES COSTA – OAB/TO 005606
APELADO: EDVARD CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)
ADVOGADO: JOHNNY KARLLOS ALMEIDA MORAES – OAB/GO 041255
APELADO: DOMINGO SAVIO (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: WALNEIDES CARLOS DE ALMEIDA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO E DOMÍNIO C/C NULIDADE DE REGISTROS POSTERIORES À
TITULAÇÃO C/C FINS DE INVENTÁRIO. RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADOS.
PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL.
REGISTRO DEFINITIVO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL REALIZADO EM 1990. AÇÃO AJUIZADA EM 2020. TEORIA DA ACTIO
NATA. PRETENSÃO ANULATÓRIA PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constatando-se que o
recurso não tem o escopo de perpetuar a demanda ou adiar o esgotamento do prazo, não evidencia a interposição de recurso
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protelatório ou litigância de má-fé. 2. In casu, o imóvel foi registrado sob a égide do Código Civil de 1916, que previa, em seu art.
177, o prazo prescricional de 20 anos para a cobrança das ações pessoais. 3. Desta feita, porque reduzido o prazo prescricion al,
deve ser aplicada a regra de transição disposta no art. 2.028 do atual Código Civil. 4. A despeito da aplicação do prazo
prescricional vintenário, a pretensão anulatória encontra-se prescrita, considerando-se que, pela teoria da actio nata, o direito de
ação nasceu para as autoras em julho de 1990, quando firmou a escritura do título definitivo de domínio do imóvel, de modo que,
por força da regra de transição do artigo 2.028 do CC/02, tinham até 20/07/2010 para ajuizar a ação, ao passo que o fizeram
apenas em janeiro de 2020. 5. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença atacada. Consequentemente, majoro a verba honorária
em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa com supedâneo no art.
98, § 3°, do mesmo Códex, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 03 de agosto de 2022.

1ª CÂMARA CRIMINAL

SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA

Comunicados
CONVOCAÇÃO PARA A 16ª SESSÃO ORDINÁRIA
DE JULGAMENTO VIRTUAL 2022
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e normas
processuais, CONVOCO a 16ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins para iniciar-se à 0h do dia 30/8/2022 e término às 23h59 do dia 5/9/2022. Serão julgados na sessão
virtual tanto os feitos incluídos em pauta de julgamento cuja publicação ocorrerá no Diário da Justiça para intimação de
representantes judiciais e partes, bem como os feitos retirados de julgamento das sessões virtuais anteriores, estes últimos
independentemente de intimação. Havendo previsão regimental de sustentação oral será admitido o pedido formulado
diretamente nos autos ou no campo próprio do sistema e-Proc (ações – pedido de preferência/sustentação oral) desde
que tempestivamente, ou seja, até à 0h do dia 30/8/2022, início da sessão virtual. Os processos com pedido de
sustentação oral serão retirados de julgamento e incluídos em mesa, independentemente de publicação, para
julgamento em Sessão Ordinária Presencial no dia 13/9/2022 às 14h, devendo o(a) representante judicial comparecer no
Plenário da 1ª Câmara Criminal localizado no 1º Andar do prédio do Tribunal de Justiça, Praça dos Girassóis,
Palmas/TO. Em caso de não comparecimento do(a) representante judicial, o processo será julgado no Plenário Virtual sem
sustentação oral.
Publique-se.
Registre-se.
Palmas/TO, 18 de agosto de 2022.
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES
Presidente da 1ª Câmara Criminal

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1982/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ALVORADA, de 18 de agosto de 2022
Dispõe sobre a organização administrativa e as atribuições dos servidores lotados na Vara Cível, Juizado Especial Cível,
Fazenda Pública, Família, Sucessões e Infância e Juventude e Vara Criminal da Comarca de Alvorada/TO.
O Dr. FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, no uso de suas
atribuições legais, na forma da lei, etc...
CONSIDERANDO o que dispõe o item 1.1.3 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça (Provimento n°
002/2011/CGJUS/1-0), que prevê a possibilidade do Juiz de Direito baixar normas complementares, mediante portaria, para fins
de atender às peculiaridades locais observadas os princípios da legalidade, oportunidade e necessidade;
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento do fluxo de trabalho, a necessidade de se dividirem as atribuições dos
servidores lotados nesta unidade para a movimentação do processo eletrônico, e a necessidade de readequação do
funcionamento;
CONSIDERANDO a necessidade de conferir celeridade ao andamento dos processos em trâmite neste Juízo, bem como a
necessidade de racionalizar a prática de atos processuais, e que cabe ao Juiz de Direito ser o gestor de sua unidade judiciár ia,
com vistas a alcançar a eficiência do serviço jurisdicional prestado;
CONSIDERANDO a lotação de novos servidores na comarca de Alvorada/TO, provenientes da extinta Comarca de
Figueirópolis/TO;
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RESOLVE
Art. 1° Instituir no âmbito da SERVENTIA CÍVEL, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, FAZENDA PÚBLICA, FAMÍLIA, SUCESSÕES
E INFÂNCIA E JUVENTUDE, conforme equipe e tarefas a seguir descritos:
a) A Serventia está atualmente integrada pelos servidores: EDIVANE TERESINHA PROVENCI DONEDA, MARIA AMÉLIA DA
SILVA JARDIM, VALTER GOMES DE ARAÚJO, SHEILY AIRES FREIRE PERUZZO, JALMAS ALMEIDA RABELO,
THÂMARA FIGUEIRA ALMEIDA e ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO DE AGUIAR.
b) A movimentação dos processos no e-Proc será dividida de acordo com os dígitos verificadores constantes da numeração dos
processos, conforme relação a seguir:
c) Consideram-se dígitos verificadores (DD) aqueles que integram a denominação dos processos, logo anteriormente aos dígitos
correspondentes ao ano de autuação no e-proc/TJTO, de acordo com a Resolução n° 65108 do Conselho Nacional de Justiça:
[NNNNNN N-DD.AAAA.8.27.2702.].
1. A servidora EDIVANE TEREZINHA PROVENCI DONEDA ficará responsável pelos processos com dígitos de 02 a 15; e por
todos os processos distribuídos perante o CEJUSC;
2. A servidora MARIA AMÉLIA DA SILVA JARDIM ficará responsável pelos processos com dígitos de 16 a 29;
3. O servidor VALTER GOMES DE ARAÚJO ficará responsável pelos processos com dígitos de 30 a 43;
4. A servidora SHEILY AIRES FREIRE PERUZZO ficará responsável pelos processos com dígitos de 44 a 57;
5. O servidor JALMAS ALMEIDA RABELO ficará responsável pelos processos com dígitos de 58 a 70;
6. A servidora THÂMARA FIGUEIRA ALMEIDA ficará responsável pelos processos com dígitos de 71 a 84;
7. A servidora ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO DE AGUIAR ficará responsável pelos processos com dígitos de 85 a 98;
Art. 2° Instituir no âmbito da SERVENTIA CRIMINAL, conforme equipe e tarefas a seguir descritos:
a) A Serventia está atualmente integrada pelos servidores: REJANE CONCEIÇÃO DE SOUSA, MARIA APARECIDA LOPES
SANTOS e HENRIQUE PEREIRA DE ASSUNÇÃO NETO.
b) A movimentação dos processos no e-proc será dividida de acordo com os dígitos verificadores constantes da numeração dos
processos, conforme relação a seguir:
c) Consideram-se dígitos verificadores (DD) aqueles que integram a denominação dos processos, logo anteriormente aos dígitos
correspondentes ao ano de autuação no e-proc/TJTO, de acordo com a Resolução n° 65108 do Conselho Nacional de Justiça:
[NNNNNN N-DD.AAAA.8.27.2702.].
1. A servidora REJANE CONCEIÇÃO DE SOUSA ficará responsável pelos processos com dígitos de 02 a 34 do e-proc; os
processos do Sistema SEEU de dígitos 02 a 99 – meio semiaberto e fechado; pelo sistema SEI e demais sistemas
administrativos, pelo acompanhamento das audiências criminais;
2. A servidora MARIA APARECIDA LOPES SANTOS ficará responsável pelos processos com dígitos de 35 a 58 do e-proc; os
processos do Sistema SEEU – meio aberto; e pelo sistema malote digital e e-mail da serventia;
3. O servidor HENRIQUE PEREIRA DE ASSUNÇÃO NETO ficará responsável pelos processos com dígitos de 59 a 98 do eproc;
Art. 3° Os ESTAGIÁRIOS e VOLUNTÁRIOS lotados, tanto na Serventia Cível, quanto na Serventia Criminal, praticarão os atos
que lhes forem designados pelo chefe de cartório ou por algum dos servidores indicados nos artigos 1º e 2º desta portaria (ou
substituto) ou pelo magistrado, devendo atuar, preferencialmente, em auxilio aos servidores que estiverem em acúmulo de
atribuições ou em substituição, podendo implicar na autuação de processos, movimentos como citações e intimações, juntada de
documentos (AR, Ofícios, Cartas Precatórias, Informações, etc), que aportarem nas respectivas serventias em meio físico;
cadastramento de correspondências no sistema (correspweb) e encaminhamento aos Correios; sem excluir a responsabilidade
dos demais servidores de cumprimento dos referidos atos em relação aos processos com o dígito de sua responsabilidade;
Art. 4º Independentemente da divisão de atribuições prevista nos artigos anteriores é permitido aos servidores nominados nesta
portaria movimentar os demais processos em trâmite na unidade, especialmente para atender aos casos urgentes e às
determinações do magistrado e para suprir a ausência eventual do servidor responsável pelo feito;
Art. 5° Para o bom funcionamento de ambas as serventias deverão ser observadas as diretrizes abaixo determinadas:
I. Os servidores deverão verificar o cumprimento integral dos despachos/decisões/sentenças, antes de proceder à conclusão dos
autos ao juiz;
II. Em relação aos cumprimentos dos atos preparatórios para a realização das audiências, bem como auxiliar o Juiz na
realização, os quais devem ser executados com PRIORIDADE, ficam designados os servidores FERNANDO HENRIQUE
PEREIRA SILVA, LUÍS EDUARDO COSTA LIMA (Serventia Cível) e REJANE CONCEIÇÃO DE SOUSA (Serventia Criminal);
III. Todos os servidores deverão verificar se a classe judicial do processo corresponde ao pedido veiculado na inicial e à fase em
que se encontra o processo, assim como: competência, assunto, partes, etc, procedendo às retificações que se fizerem
necessárias;
IV. Todos os processos, administrativos ou judiciais que tratem dos direitos da criança e dos adolescentes, tutelados pela Lei n°
8.069/90, devem ter a publicidade dos seus atos restringida, independentemente da existência de ordem judicial neste sentido,
devendo, os serventuários verificar e corrigir a autuação do nível de sigilo dos processos que tramitam nesta vara especializada;
V. Os servidores deverão diariamente verificar quais os processos que estão aptos ao arquivamento para providenciar a imediata
BAIXA;
VI. Cada servidor acompanhará os processos referentes a seus dígitos, que são julgados pelo Tribunal e verificará quais
providências a serem tomadas;
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VII. Independentemente de despacho judicial, os servidores deverão observar, quando da prática dos atos ordinatórios, o que
dispõe os manuais de procedimentos no que for pertinente à área de atuação desta vara.
VIII. Todos os servidores deverão observar rigorosamente todos os processos que foram devolvidos ao cartório, a fim de evitar
que os processos sob sua responsabilidade fiquem paralisados há mais de 100 (cem) dias.
Art. 6º Salvo expressa determinação em contrário, o servidor que for designado para substituir o chefe cartorário não ficará
afastado de suas atribuições, conforme disposto nesta portaria.
Art. 7º Fica vedado o (a) servidor (a) que não se encontrar em teletrabalho, efetuar movimentos em processo de servidor (a)
que esteja na referida situação, exceto para atender aos casos urgentes e às determinações do magistrado e para suprir a
ausência eventual do servidor responsável pelo feito; não se aplicando à este artigo a juntada de documentos em meio físico;
Art. 8º Ao Chefe da Secretaria Cível caberá à alimentação dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria Geral de
Justiça e outros que porventura já existam ou venham a ser criados referentes aos processos em tramite perante a serventia,
devendo para tanto ser-lhe comunicado acerca da necessidade; deverá verificar diariamente o SEI, o Malote Digital e os e-mails
relacionados à vara, bem como atualizar, responder e retroalimentar as informações constantes nas determinações emanadas
pelos juízos remetentes/deprecantes e por este juízo, bem como distribuir e encaminhará respectiva Escrivania as informações
processuais e diligências necessárias a serem cumpridas, dentro de cada respectiva área de atribuição. O Chefe de Secretaria
poderá requerer auxílio aos demais servidores da vara para cumprimento deste artigo.
Art. 9° Os casos omissos e as questões supervenientes serão resolvidos mediante a edição de ato próprio.
Art. 10° Cópia deste expediente deverá ser encaminhada à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, Ordem dos
Advogados do Brasil, Subseção de Alvorada/TO e Gurupi/TO e Seccional de Palmas/TO, ao Ministério Público do Tocantins, na
pessoa de seu representante com atribuições perante este juízo, Defensoria Pública Estadual, na pessoa de seu representante
com atribuições perante este juízo e a autoridade policial local. Comunique-se
Art. 11° Publique-se no átrio do Fórum desta Comarca por trinta dias e no Diário da Justiça Eletrônico. Ciência aos interessados.
Comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Registra-se. Esta portaria entrará em vigor a partir de sua
publicação.
DADA E PASSADA nesta cidade e Comarca de Alvorada - TO, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e
dois (18/08/2022).
FABIANO GONÇALVES MARQUES
Juiz de Direito

ARAGUAINA

2ª vara criminal execuções penais
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00167733120208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual IVAN PEREIRA DE JESUS, brasileiro, nascido em
26/11/1979, natural de Araguaína-TO, filho de Cristovão de Jesus e de Terezinha Pereira Cruz, sendo o presente para CITA-LO
E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou
se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo
legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a
Justiça Publica, por incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006, com as implicações da Lei
n°. 8.072/90. Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para
que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital,
e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 18 de agosto de 2022. Joao
Frederico Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

Central de execuções fiscais
Editais de citação
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 6179226
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): ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 198.727.121-15, por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018988-14.2019.8.27.2706, que
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$
21.080,63 (vinte e um mil, oitenta reais e sessenta e três centavos), representada pela CDA n° 20190003501, 20190003502,
20190003503, 20190003504, 20190003505, 20190003506, 20190003507, 20190003508 20190003509, datada de 14/08/2022,
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;
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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: "( 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) diverso(s) do contido na inicial, ou, seacaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da diligência citatór ia:
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 18 dias do mês de agosto de 2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS Nº 6181952
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): W.R. VASCONCELOS - CPF/CNPJ n°: 22597456000113, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0014139-62.2020.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 30.323,83
(trinta mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), representada pela CDA n°. 20200005745, datada de
20/05/2020, 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: "(... 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) 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 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 18 dias do mês de agosto de 2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações com prazo de 15 dias

Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
50001511620028272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS
em face de LUIZ & CIRINO LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.732.338/0001-09 e IRENE
CIRINO FERRO, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 287.912.231-72 e NICANOR LUIZ DA SILVA, pessoa física,
inscrito no CPF sob o n° 134.809.521-00, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em
lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO,
interposta pelo Estado do Tocantins, acostada no evento 46 - APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA no evento 41, a qual,
o ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio de seu procurador signatário, conforme representação que decorre de lei (art. 132,
da CF/88, art. 75, II do CPC/2015 e arts. 1º, I e 10, I da LC Estadual nº 20/1999), vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo o seu regular processamento e ulterior
encaminhamento, com as razões anexas, ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 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 17 dias do mês de agosto de
2022. Eu, Jucélia de Almeida Pedroso Souza, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta
Central de Execução Fiscal de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0020974-71.2017.8.27.2706, proposta
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pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de EDWARDO ROCHA DE SOUSA, CPF nº 027.936.391-50, sendo o mesmo
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor do
Despacho proferido no evento n.º 66 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Determino ao Cartório da Central de Execuções
Fiscais que: 1.Promova por intermédio do sistema SERASAJUD, a inclusão da dívida exequenda no cadastro de proteção de
créditos em relação a empresa e aos sócios executados; 2.Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis em nome da
empresa e dos sócios executados via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal
medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 3.Sobrevindo alguma
resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; 4.Intimem-se as partes no prazo de 30
(trinta) dias acerca da presente decisão; 5.Após, volvam os autos para suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF.
Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos
executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intimese.". 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 18 dias do mês de Agosto de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o
digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): ANTONIO MONTEIRO DE CARVALHO (ESPOLIO), ANTONIO JOSÉ MONTEIRO e ANTONIO JOSÉ
MONTEIRO - CPF/CNPJ n°: 09699481315, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007012-39.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA,
bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.815,59 (dois mil, oitocentos e quinze reais e
cinquenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20200040493, datada de 07/08/2020, 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: "(Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.Intime o exequente
acerca do presente despacho; 2.Proceda com o cadastramento do CPF do executado na capa dos presentes autos; 3.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 4.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 17 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 DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6179523
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 000391934.2022.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ISOLINA DE MELO OLIVEIRA, CPF nº 288.840.94100, 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 13 dos autos em epígrafe, a segu ir
transcrito: " Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo,
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO,
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III);
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se.
Intime-se". 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 18 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário,
que o digitei.
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Às partes e aos advogados
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003858-76.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: HELENA DOS SANTOS SOUSA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003910-72.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: IRISNALVA ROCHA DA SILVA LEITE
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003728-86.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOAO VICTOR DA COSTA ROCHA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003865-68.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: HILDEBRANDO MORAIS DA COSTA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003914-12.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ISABELA CRISTINA BORGES DA SILVA OLIVEIRA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
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juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000332-17.2002.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: NOEME LOPES DE SANTANA SANTOS
RÉU: MILHOMEM E BATISTA LTDA
RÉU: ANTONIO SILVINO MILHOMEM DOS SANTOS
Ante o exposto, reconheço a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do presente feito e, consequentemente, EXTINGO o feito, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigos 156, inciso V, e 174, parágra fo
único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. 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 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. 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.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003736-63.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOELMA ALVES LIMA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003874-30.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: IEDA DE SOUSA OLIVEIRA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003917-64.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ISALTINA FERREIRA DOS SANTOS
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
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necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003520-05.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: GESSICA SIQUEIRA COSTA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003771-23.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ANTONIEL SILVA SOUSA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003891-66.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ILZA DIAS DOS SANTOS
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003919-34.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ISOLINA DE MELO OLIVEIRA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003538-26.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: GLEICE MARIA NUNES LIMA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
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apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003774-75.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ANTONIO CESAR DA SILVA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003894-21.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: IOLANDA DA SILVA GUARINA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003920-19.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ITAMAR GOMES NOGUEIRA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003539-11.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: GRACIELE PEREIRA MACHADO
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003798-06.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: BRUNO QUELUZ DOS SANTOS
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003899-43.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: IRACELMA PEREIRA DE SOUSA SANTOS
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003936-70.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: IVANILDE DA CONCEICAO COSTA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003608-43.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: WALLISON MESQUITA DA SILVA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003812-87.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: CARLOS GUILHERME SANTOS DE SOUSA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5252 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2022

17

retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003904-65.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: IRANILDE FERREIRA DO NASCIMENTO
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003618-87.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: WESLEY MARCOS FERREIRA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligência s
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003824-04.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: CELSO CLEMENTE DA SILVA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença;b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença;c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III);d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003907-20.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: IRENE GOMES HIGINO
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

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 Ordinário
Nº dos Autos: 0004611-38.2019.8.27.2706
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Acusado: ELDO DOS SANTOS TEIXEIRA
Vítimas: THAMARA THAMALLA RODRIGUES TEIXEIRA e DEUZIRENE DE SOUSA RODRIGUES
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): THAMARA THAMALLA
RODRIGUES TEIXEIRA, brasileira, solteira, estudante, nascida em 04/07/2004, natural de Araguína-TO, filha de Eldo dos
Santos Teixeira e Deuzirene de Sousa Rodrigues, portadora do RG nº 1325106, inscrita no CPF nº 028.602.751-57, atualmente
em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito:
"...Ante o exposto, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado na
denúncia para ABSOLVER ELDO DOS SANTOS TEIXEIRA..."
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal- Procedimento Ordinário
Nº dos Autos: 0004611-38.2019.8.27.2706
Acusado: ELDO DOS SANTOS TEIXEIRA
Vítimas: DEUZIRENE DE SOUSA RODRIGUES e THAMARA THAMALLA RODRIGUES TEIXEIRA
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): DEUZIRENE DE SOUSA
RODRIGUES, brasileira, divorciada, camareira, nascida em 29/01/1987, natural de Nova Olinda, filha de Maria Ilda Pacifico de
Sousa e Melquiades Alves Rodrigues, portadora do RG nº 977891 e inscrita no CPF nº 028.602.761-57, atualmente em local
incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o
exposto, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia
para ABSOLVER ELDO DOS SANTOS TEIXEIRA..."

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0015430-63.2021.8.27.2706
Acusado: VANIEL ALMEIDA DA SILVA
Vítima: ANTONIA ALMEIDA PEREIRA
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): VANIEL ALMEIDA DA SILVA,
brasileiro, casado, nascido em 14/10/1995, filho de Antônia Almeida Pereira e Valdivido Pereira da Silva, portador do CPF
064.551.651-10, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR VANIEL ALMEIDA DA SILVA...Fica o denunciado condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção...".

ARAGUATINS

Vara de família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0006861-07.2020.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: ANA ANGELICA DOS SANTOS
Interditada: FABIANA DE JESUS DOS SANTOS
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido(a) FABIANA DE JESUS DOS SANTOS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767,
I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a)
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente ANA ANGELICA DOS SANTOS como
curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, no s
termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque
prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser
destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
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Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente .
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 28 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0003133-21.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: IRILINA RODRIGUES PEREIRA
Interditada: MARIA RODRIGUES PEREIRA
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) requerido
(a) MARIA RODRIGUES PEREIRA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do Código
Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado (a),
previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente IRILINA RODRIGUES PEREIRA como curador (a) do
(a) interditado (a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art.
755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque
prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser
destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente .
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 28 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0003056-12.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: MARIA IVONETE CANTANHEIDE
Interditado: RAIMUNDO CANTANHEIDE DE SOUSA
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) requerido
(a) RAIMUNDO CANTANHEIDE DE SOUSA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) cura telado
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente MARIA IVONETE CANTANHEIDE como curador (a)
do (a) interditado (a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do
art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque
prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser
destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente .
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002248-07.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: RAIMUNDA HOLANDA DE ARAÚJO
Interditada: KATIANE HOLANDA DE ARAÚJO
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o (a) requerido (a) KATIANE HOLANDA DE
ARAÚJO à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial, nos termos dos artigo 85 “caput” e § 1º, da Lei nº
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Nomeio o (a) autor (a) RAIMUNDA HOLANDA DE ARAUJO, curador(a) definitivo do(a) requerido(a), a
quem competirá a administração dos negócios e bens do(a) requerido(a), em especial perante o INSS para fins de

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5252 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2022

20

benefício/amparo social e movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor
mensalmente, renovação de senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de
pleitear tratamento médico ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito
adquiridos, em prol do (a) interditando (a). Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de
prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos
arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a)
curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts.
1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado
requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e
providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo
Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam
beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito
Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0000155-71.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: VICENTE RODRIGUES DE MORAIS
Interditado: JHONATAN RODRIGUES DE MORAIS
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a)
requerido(a) JHONATAN RODRIGUES DE MORAIS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente VICENTE RODRIGUES DE MORAIS
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando,
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque
prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser
destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0001999-56.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: HUMBERTO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES
Interditada: ELSIMAR MARTINS RODRIGUES
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a) requerido
(a) ELSIMAR MARTINS RODRIGUES incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do Código
Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado (a),
previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente HUMBERTO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando,
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque
prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser
destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0001455-68.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: DELFINA MARTINS RODRIGUES FERREIRA
Interditada: INES ROSA DA SILVA MARTINS
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido(a) INES ROSA DA SILVA MARTINS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I,
do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a)
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente DELFINA MARTINS RODRIGUES
FERREIRA como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do
interditando, nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos
autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código
de Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque
prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser
destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 29 de abril de 2022. Dr.
José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.

ARRAIAS

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1980/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 17 de agosto de 2022
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA,
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 19 de a 26 agosto de 2022.
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições, legais etc.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão.
CONSIDERANDO a Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021 (evento 4087769).
CONSIDERANDO a Informação Nº 31105 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF TAGUATINGA (4510267).
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017,
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS.
RESOLVE
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de 19/08/2022 a 26/08/2022.
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria.
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da
seguinte forma:
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que,
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de
medidas de urgência.
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da
Resolução nº 71/2009 – CNJ).
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação
constante na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade.
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF
ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021.
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis,
Paranã e Taguatinga.
Publique-se. Cumpra-se.
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ANEXO - Portaria Nº 1980/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 17 de agosto de 2022
COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS
18H DO DIA 19/08/2022 ÀS 11H 59MIN DO DIA 26/08/2022
JUIZ - COMARCA DE TAGUATINGA
SERVIDORES/TELEFONE
ASSESSORA: ROSIVÂNIA ZOTTIS - MAT. 354045
DR. JEAN FERNANDES BARBOSA DE
TELEFONE: (63) 9 8478-8720
CASTRO
ESCRIVÃ: CLEIDE DIAS DOS SANTOS FREITAS MAT. 85346
TELEFONE: (63) 9 9255-5747
COMARCAS
OFICIAL DE JUSTIÇA.
JALES BASÍLIO R. PEREIRA – MAT. 140960 - (COMARCA ARRAIAS)
ARRAIAS, PARANÃ E AURORA
TELEFONE: (63) 98484-0999
WAGNER OLIVEIRA LEAL COSTA – MAT. 47944 – (COMARCA DIANÓPOLIS)
DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS
TELEFONE: (63) 9 9104-3030
Márcio Ricardo Ferreira Machado
Diretor do Foro - 3° Entrância

AUGUSTINÓPOLIS

2ª Vara
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA ) DIAS.
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, Estado do
Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0005163-54.2020.8.27.2710/TO, figurando como autor o Ministério
Público do Estado do Tocantins e como acusado LEANDRO COSTA DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 21/12/1994, natural
de Sampaio/TO, filho de Raimundo Nonato da Costa Abreu e Delzuita da Costa Abreu, inscrito no CPF n° 043.174.151-43,
residente na Rua Valdecu Rocha, s/n, bairro Centro, Sampaio/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão
do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 57. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar
incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O através do presente edital com prazo de
90(noventa) dias de todo teor da sentença CONDENATÓRIA prolatada no evento 46, conforme parcialmente abaixo transcrita,
para querendo, no prazo improrrogável de 5(cinco) dias, querendo, recurso próprio, através de advogado
constituído. "SENTENÇA... III – DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
EM PARTE a pretensão punitiva estatal para, com fulcro no art. 383 do Código de Processo Penal DESCLASSIFICAR a
imputação feita ao acusado LEANDRO COSTA DOS SANTOS do crime de roubo para o de furto, previsto no art. 155, caput, do
Código Penal, e CONDENAR o Réu pelo referido crime. Passo a dosar a pena, em atenção às diretrizes do artigo 5º, inciso
XLVI, da Constituição Federal, e do artigo 68 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime. IV–DA DOSIMETRIA DA PENA. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
observo que a culpabilidade do agente exteriorizou-se pela simples consciência da ilicitude da norma penal; o acusado não
possui antecedentes criminais; sem elementos objetivos para valorar a conduta social e personalidade do acusado, razão pela
qual deixo de considerá-las negativamente; os motivos do crime são ínsitos ao delito; as circunstâncias do crime foram
exaustivamente relatadas e não fugiram à normalidade; as consequências do ilícito não resultaram prejuízo à ofendida, pois sua
bicicleta foi restituída e não foi danificada; não há que se falar em comportamento da vítima e nem elementos para aferir a
situação econômica do Réu. Na primeira fase de fixação da pena inexistindo circunstâncias desfavoráveis ao Réu fixo a penabase em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa no mínimo legal. Na segunda fase ausentes circunstâncias
atenuantes e agravantes, mantenho a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, reprimenda
que torno definitiva pela ausência de causa de diminuição, já que o laudo constante no evento 22 do IPL 000479290.2020.8.27.2710 não recomenda considerar o objeto como de pequeno valor, ao passo que o crime foi consumado e inexistem
causas de aumento de pena. V–FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. O Réu esteve preso do dia 05/08/2020 a 01/10/2020, assim, a detração penal é de mais de 1 (um) mês, situação
que não altera o regime prisional. Por todo o exposto, considerando a detração, a pena privativa aplicada e não ser o Réu
reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, indico o regime prisional ABERTO para o início de cumprimento da
pena privativa de liberdade residual. Na espécie, cabível a substituição da pena privativa de liberdade porque se fazem presentes
os requisitos legais, razão pela qual fica substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44, § 2º, CP) a
ser indicada pelo Juízo de Execuções Penais. O Réu encontra-se em liberdade e assim deverá continuar caso deseje recorrer
desta sentença, vez que não há motivos para sua prisão preventiva e nem a pena fixada recomenda essa medida gravosa. VI–
OUTRAS DISPOSIÇÕES. Fixo o valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) a título de indenização para a vítima, na forma do art.
387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Condeno o Réu ao pagamento das custas judiciais, ficando suspensas em razão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita que defiro por ter sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública. Após o trânsito
em julgado: (i) comunique-se o TRE e o Instituto de Identificação, (ii) proceda ao pagamento da pena de multa no prazo de 10
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(dez) dias após o trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 50 do Código Penal. Deixo de ordenar a inserção do
nome do sentenciado no rol dos culpados, em face da revogação da determinação esculpida no artigo 393, inc. II, do Código de
Processo Penal. Para o cumprimento das determinações exaradas acima, expeça-se o necessário.Cumpra-se.
Augustinópolis/TO, data certificada pelo sistema. Helder Carvalho Lisboa, Juiz de Direito". Intimem-se. Outrossim, faz saber que
este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes,
Técnico Judiciário, mat. 43074. Augustinópolis-TO, aos 18 de agosto de 2022.

CRISTALÂNDIA

1ª escrivania cível
Às partes e aos advogados
Procedimento Comum Cível Nº 0003072-73.2020.8.27.2715/TO
AUTOR: JOSE GRIGÓRIO CIRQUEIRA FALCÃO
RÉU: RAIMUNDO PEREIRA LIMA
EDITAL Nº 6177950
EDITAL INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
INTIMAÇÃO: do requerido RAIMUNDO PEREIRA LIMA, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG n° 222.566 SSP/DF,
inscrito no CPF sob o n° 042.571.201-00, residente e domiciliado em QN 04, Conjunto I, Casa 26, em Ceilândia Norte/DF, da r.
Sentença proferida no evento 37 dos referidos autos cujo a parte conclusiva a segue transcrita: “ANTE O EXPOSTO, com fulcro
no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo inserido no evento 35
(ACORDO1), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 6. Honorários advocatícios, conforme acordo entabulado. Sem custas remanescentes, com o fulcro
no artigo 90, § 3º do CPC/2015. 7. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, o qual disciplina que "a parte que aceitar expressa
ou tacitamente a decisão não poderá recorrer" e considerando o entabulado devidamente assinado por ambas as
partes, DETERMINO que seja movimentado o trânsito em julgado com o posterior arquivamento do feito, com ciência eletrônica
ao patrono da parte autora. Promovidos os atos acima, ARQUIVE-SE com as cautelas legais. 8. Cristalândia/TO, data no sistema
e-Proc. WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz de Direito.”

1ª escrivania criminal
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº 00032814220208272715, que a justiça pública move contra o (a)
acusado (a): JOSÉ RESPLANDES VIANA, brasileiro, técnico em eletrônica, nascido aos 21/09/1962, natural de
Ananás/TO, filho de Maria Resplandes Viana e Liberato Resplandes de Lima, atualmente em local incerto e não sabido, a
fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 147, caput, do
Código Penal, com as disposições da Lei nº 11.340/2006, conforme consta dos autos, fica intimado (a) pelo presente sobre a
sentença de EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada
no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 17 de agosto de 2022.
Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente.

GURUPI

1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL Nº 5990294
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
CITANDO: REGINALDO CARVALHO RODRIGUES
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0008364-86.2018.8.27.2722, Procedimento Comum Cível que lhe
move ANTONIO LUIZ ARAUJO REIS, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 21894132149, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia
segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso
queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por ver dadeiros os fatos
articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, conforme NCPC. VALOR DA CAUSA de R$ 6.720,00. E, para que ninguém
possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 27 de
Julho de 2022. Eu, Rafael Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito.
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1ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0013458-44.2020.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: TELMA GONÇALVES DA CRUZ
RÉU: ADRIANO PEREIRA DA COSTA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de ADRIANO PEREIRA DA
COSTA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curadora, em
caráter definitivo sua companheira TELMA GONÇALVES DA CRUZ, devendo a curadora prestar compromisso na forma da Lei.
Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos qu e
importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios
previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, n a
forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas
Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Custas pela requerente,
cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em
julgado, expeça-se o Termo de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Cumprase. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 3 de agosto de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito.

1ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos
de AÇÃO CIVIL PÚBLICA em Defesa do Patrimônio Público e por Ato de Improbidade Administrativa c/c pedido de liminar,
processo nº 00130121720158272722 por MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor CARLOS ARCY GAMA DE BARCELLOS, sendo
o presente para CITAR o requerido CARLOS ARCY GAMA DE BARCELLOS, inscrito no CPF (MF) sob o nº 18808603091
estando em lugar incerto e não sabido, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, com as
advertências legais (art. 17, § 9º, da Lei no 8.429/92 c/c artigo 344, do CPC) nos termos do despacho proferido nos autos. E para
que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do
Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 08
de Agosto de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos
de AÇÃO DECLARATÓRIA, processo nº 50011888320098272722 por MUNICIPIO DE GURUPI em desfavor MECÂNICA
CAMBE CLEAN CAR LTDA, sem CNPJ, sendo o presente para CITAR o requerido MECÂNICA CAMBE CLEAN CAR LTDA,
estando em lugar incerto e não sabido, para que fique ciente do inteiro teor da petição inicial e querendo apresentar contestação
no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser
publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 08 de Agosto de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e
subscreveu.

Central de execução fiscal
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOSE DE ATAIDES CASTRO, CPF/CNPJ n° 95691600125, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
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Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012850-05.2013.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000125645, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 146,57 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que ch egue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de agosto 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: VALMIR ALVES ROCHA, CPF/CNPJ n° 35447974100, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012761-79.2013.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 129658, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 109,38 (cento e nove reais e trinta e oito centavos). Que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 18 de agosto 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JORGE ALVES DE SOUZA, CPF/CNPJ n° 33062781149, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012475-04.2013.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000125528, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 293,18 (duzentos e noventa e três reais e dezoito centavos). Que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 18 de agosto 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: VALDEJAN DIAS DA SILVA, CPF/CNPJ n° 80312306172, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012416-16.2013.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 129555, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 281,03 (duzentos e oitenta e um reais e três centavos). Que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 18 de agosto 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: VALDECI RIBEIRO CARNEIRO, CPF/CNPJ n° 53465865120, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012405-84.2013.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 129538, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 104,15 (cento e quatro reais e quinze centavos). Que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 18 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: LEONARDA ISAIAS ROCHA, CPF/CNPJ n° 10073400378, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012390-18.2013.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000126243, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 265,60 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOÃO GLÓRIA DOS SANTOS, CPF/CNPJ n° 22243852268, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012118-24.2013.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000125308, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 188,52 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIO SOARES DE ALENCAR, CPF/CNPJ n° 15947238187, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011856-74.2013.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000127647, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 86,95 (oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 18 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: PAULO IDELFONSO, CPF/CNPJ n° 13365193634, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011728-54.2013.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000128306, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 622,30 (seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos). Que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 18 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registro s
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARCO PEREIRA DOS SANTOS, CPF/CNPJ n° 21615861149, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011614-18.2013.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000126880, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 156,62 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5252 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2022

27

conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FRANCISCA GONÇALVES DE SOUSA, CPF/CNPJ n° 16295498191,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011512-93.2013.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 123943, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 181,16 (cento e oitenta e um reais e dezesseis centavos). Que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de agosto de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0002337.48.2022.827.2722
Denunciado: DOUGLAS LOPES DA SILVA
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de DUGLAS LOPES DA SILVA (CPF 061.701.911-80), brasileiro,
casado, natural de Gurupi, nascido em 25.08.1996, filho de Marcone Lopes da Silva, residente na Rua 08 Qd 18 Lt 12, Setor Vila
São José, nesta cidade, Telefone: 9.9121-pelo qual fica a Vítima intimada da sentença, ante seu não comparecimento em
audiência a senhora A. B. G. S cujo dispositivo segue transcrito: O MM. Juiz proferiu sentença oralmente em audiência, na qual
absolveu o acusado DOUGLAS LOPES DA SILVA da imputação constante da denúncia conforme requerido pela acusação e
pela defesa, nos termos do que consta na gravação do ato. A Defesa, o Ministério Público e o acusado saíram intimados. As
partes renunciaram ao prazo recursal. Assim, o MM. Juiz determinou a intimação da vítima, por edital se necessário, e, após, que
seja certificado o trânsito em julgado, bem como arquivados os autos com as cautelas de praxe.ame de corpo de delito (evento
5 do IP), bem como por meio das declarações da vítima (evento 1 do IP). concernente à autoria, esta também Por fim,
arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 18 de agosto de
2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0003035.54.2022.827.2722
Denunciado: FREDERICO ALVES DE OLIVEIRA
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 FREDERICO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de
Natividade-TO, nascido em 04.03.1987, filho de Salmerinda lves de Oliveira, CPF 045.172.181-04, com endereço em Rua 04,
SN, Bairro Setor Jardim Aliança, Aliança do Tocantins-To -pelo qual fica a Vítima intimada da sentença, ante seu não
comparecimento em audiência a senhora D. R.. A S cujo dispositivo segue transcrito: MM. Juiz proferiu sentença oralmente em
audiência, na qual absolveu o acusado FREDERICO ALVES DE OLIVEIRA das imputações constantes da denúncia conforme
requerido pela acusação e pela defesa, nos termos do que consta na gravação do ato. A Defesa, o Ministério Público e o
acusado saíram intimados. As partes renunciaram ao prazo recursal. Assim, o MM. Juiz determinou a intimação da vítima, por
edital se necessário, e, após, que seja certificado o trânsito em julgado, bem como arquivados os autos com as cautelas de praxe
Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira
Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 18 de agosto
de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 00036383020228272722
Denunciado: KENYSON HIAGO PEREIRA 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 KENYSON HIAGO PEREIRA COSTA, brasileiro, natural de
São Valério-TO, nascido em 15.03.2003, filho de Kátia Pereira Cerqueira, CPF 089.639.471-90, com endereço em Rua 14, entre
Avenidas Guaporé e Rio Branco, Bairro Centro, Gurupi-To, telefone: 063 9 9250-2827,pelo qual fica a Vítima intimada da
sentença, ante seu não comparecimento em audiência a senhora K. S. C. cujo dispositivo segue transcrito: O MM. Juiz proferiu
sentença oralmente em audiência, na qual absolveu o acusado KENYSON HIAGO PEREIRA COSTA das imputações
constantes da denúncia conforme requerido pela acusação e pela defesa, nos termos do que consta na gravação do ato. A
Defesa, o Ministério Público e o acusado saíram intimados. As partes renunciaram ao prazo recursal. Assim, o MM. Juiz
determinou a intimação da vítima, por edital se necessário, e, após, que seja certificado o trânsito em julgado, bem como
arquivados os autos com as cautelas de praxe. Encerrado o presente termo, que vai assinado por mim, conforme determina o
provimento. ; PRI. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Eu, Diane Perinazzo,
Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente.

Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 5000042,80.2013.827.2717
Denunciado: GERMANO DE TAL
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 Germano de Tal, vulgo cigano, sem qualificação nos autos
ficando intimado da sentença absolutória a seguir transcrita cujo dispositivo segue transcrito: Assim, é fato que entre a data
do recebimento da denuncia em 23/08/1994 , até o presente momento, se aplicarmos as diretrizes do art. 366 do CPP, na época
dos fatos, e art. 109, I do CP, verifica-se que ocorreu o lapso temporal superior ao prazo prescricional da pena em abstrato,
estando, pois, extinta a punibilidade diante a prescrição da pretensão punitiva. Ademais, a título de esclarecimento, a
prescrição penal é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. Isto posto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, e
declaro extinta a punibilidade de GERMANO DE TAL, nos termos do artigo 107, IV do CP. Determino à serventia: 1. Intimem-se
MP e Defesa; 2. Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Gurupi, Jossanner
Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quintafeira, 18 de agosto de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente.

ITACAJÁ

1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias
PROCESSO : USUCAPIÃO Nº 0000562-92.2022.8.27.2723/TO
REQUERENTE: LUZENIR DOS SANTOS GIL
ADVOGADO(A): RILZA CORREIA DOS SANTOS
REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - SEM PARTE RÉ E OS MESMOS
EDITAL Nº 6158527
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
EDITAL de Citação de eventuais terceiros interessados, incertos e desconhecidos com prazo de 30 (trinta) dias para
conhecimento da ação e para, querendo, contestarem o pedido inicial ou manifestarem-se nos autos (NCPC, art. 257, III c/c art.
259, I), observadas as disposições do item supra. Ação de Usucapião proposta por LUZENIR DOS SANTOS GIL, brasileira,
aposentada, casada, portadora do RG nº 275.137 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 833.342.111-34, residente e domiciliada à
Avenida Presidente Dutra, nº 234, CEP 77720-000 em Itacajá, Estado do Tocantins, aos termos do processo 000056292.2022.8.27.2723 chave 357131603922. Despacho/decisão judicial de evento 08. 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.
Gildeones da Silva Paixão, Servidor de Secretaria do Cartório de Família, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível,
digitei e subscrevi. Matrícula TJTO. 357631. Itacajá, 16 de agosto de 2022.Documento eletrônico assinado por LUCIANA COSTA
AGLANTZAKIS, Juíza de Direito.
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ITAGUATINS
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1955/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 16 de agosto de 2022
Retificar a Portaria nº 236/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 07 de fevereiro de 2022.
O Dr. Jefferson David de Asevedo Ramos, Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição desta Comarca de Itaguatins,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e,
Art. 1º - RETIFICAR PORTARIA 236/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022,
Onde se lê: “Parágrafo único: Ultrapassado o decurso do prazo e não havendo manifestação, tal fato importará em anuência,
nos termos do art. 111 do Código Civil.”
Leia-se (...) Parágrafo único: Ultrapassado o decurso do prazo e não havendo manifestação, tal fato não importará em anuência,
nos termos do art. 4º da Instrução Normativa n. 11/2021 e Recomendação nº 10/2022;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta portaria entre em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º Encaminhe-se cópia à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, à Corregedoria-Geral de Justiça.
Publica-se. Cumpra-se.

MIRANORTE

1ª escrivania cível
Sentenças
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002393-45.2017.8.27.2726/TO
AUTOR: JALAPAO IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO DE LUBRIFICANTES E DISTRIBUIDORA DE PECAS
PARA VEICULOS LTDA
RÉU: ANTONIO MARCOS BARROS DE SOUSA
SENTENÇA
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Determino a
negativação da dívida junto ao CNIB e SERASAJUD. Expeça-se o necessário. Sem custas. Sem honorários (Lei nº 9.099/95).
Devolvam-se os documentos ao autor, se houver. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas
necessárias. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se as partes para, querendo, renunciarem ao prazo recursal.
RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito.

PALMAS

Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
EDITAL Nº 3296319
O Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO, Meritíssimo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais
e na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da
6ª Vara Cível tramita a Ação de Execução de Título Executivo nº 0031639-77.2017.8.27.2729, proposta por BANCO DO BRASIL
SA em desfavor de JOSE RIBAMAR RODRIGUES DOS SANTOS, DANIELLE DA SILVA FERREIRA SANTOS, PARNAIBA
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e MARIA DE JESUS MARTINS DA SILVA. FINALIDADE: CITAR a parte requerida
PARNAIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE RIBAMAR RODRIGUES DOS SANTOS, DANIELLE DA SILVA
FERREIRA SANTO e MARIA DE JESUS MARTINS DA SILVA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para que tomem
conhecimento da presente ação e, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuem o pagamento da dívida sob pena de penhora de
tantos bens quantos bastem para garantia da execução ou, para, no prazo de 15 (quinze) dias, possa opor-se à execução por
meio de embargos (art. 914, do Código de Processo Civil /2015), independentemente de penhora, depósito ou caução. Não
havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial. Para que não possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital com o prazo de 20 (vinte) dias, que será afixado no placard do Fórum local, bem como
será publicado no Diário da Justiça.
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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 00302428020178272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: VANESSA SOUSA DE ARAÚJO
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 a acusado(a) VANESSA SOUSA DE ARAÚJO, brasileira, união estável, vendedora, portadora do RG nº 813.197 SSP/TO, nascida aos 03 de janeiro de 1986, natural de Teresina/PI, filha de Faustino Rocha de Araújo e Iolanda Salvina Sousa
de Araújo?, 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 0030242-80.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "Ante o exposto,
julgo procedente a denúncia para condenar Vanessa Sousa de Araújo como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II, na forma
do artigo 70, ambos do Código Penal. Passo a dosagem da pena. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): a
acusada agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes; sua personalidade e conduta social devem
ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração
não prejudicam a acusada, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a
prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: Assim, considerando que todas as
circunstâncias judiciais são favoráveis à acusada, fixo a pena base em seu mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão. 2ª
fase. Atenuantes e Agravantes: Não há. Dessa forma, a pena permanece inalterada nesta fase. 3ª Fase. Causas de diminuição e
aumento de pena: Reconheço a causa de aumento do concurso de pessoas, disposto no artigo 157, § 2º, II, do CP, e aplico a
fração de 1/3 sobre a pena. Não há causas de diminuição. Em virtude do concurso formal próprio, do artigo 70, caput, primeira
parte, do CP, aplico a fração de 1/6 sobre a pena, pois foram praticados dois crimes idênticos no mesmo contexto fático. Pena
definitiva: Fica estabelecida a pena definitiva em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Multa: Fixo
proporcionalmente a multa em 15 (quinze) dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. Regime inicial: Diante
das circunstâncias do fato e do quantum fixado, determino que esta seja cumprida em regime inicial SEMIABERTO, conforme
artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP. Não substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nem aplico o
sursis, pois estão ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do CP, já que se trata de crime praticado contra a pessoa mediante
grave ameaça. Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade. Sem custas.". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de
Direito." Palmas, aos 18/08/2022. Eu, PAULA TERRA DA SILVA BARROS PALUDO, digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00375555820188272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: LINDOMAR GOMES DE PINA
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) LINDOMAR GOMES DE PINA, brasileiro, casado, vendedor, nascido aos 31/12/1984, natural de
Niquelândia-GO, portador do RG n° 4763168 SSP/GO, inscrito no CPF n° 007.487.161-73, filho de Mercia Ribeiro da Costa Pina
e Sebastião Gomes de Pina, 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 0037555-58.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1.
RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Antônio Alan
Oliveira dos Santos e Lindomar Gomes de Pina pela prática da conduta descrita no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código
Penal Brasileiro, por três vezes, na forma do art. 69, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais
transcrevo, in verbis: [...] Conta nos autos, que durante o show da “Balada Vip”, no tumulto do evento, em razão da grande
aglomeração de pessoas, os denunciados empurraram a vítima Abner Victor de Lara Brelaz, e por intermédio de destreza, os
denunciados subtraíram o celular LG da mencionada vítima Modus operandis este que se repetiu outras duas vezes na
subtração dos celulares das outras vítimas Alexsandro Lopes da Silva, proprietário do celular Motorola XT1763 e Juliana Vieir a
Dias, proprietária do celular ASUS ZEFONE 4 SELF PRO, todos durante o Show balada Vip. Na manhã seguinte aos fatos, a
vítima Abner Victor de Lara Brelaz se dirigiu a Central de Atendimento da Polícia Civil para a realização do registro da ocorrência
policial do furto do aparelho celular, ocasião em que já tinha em mãos a localização via GPS do seu aparelho celular. A partir da
localização informada no GPS, do celular da vítima Abner Victor de Lara Brelaz, os policiais civis se deslocaram até o Hotel
Palmas-Tocantins, próximo a Universidade Serra do Carmo, na Quadra 103 Norte, em Palmas-TO, onde foram localizados os
denunciados com 08 (oito) aparelhos celulares, 01 (um) relógio da marca Ohsen, 01 (um) relógio da marca Mondaine, dentre
outros objetos descritos no Laudo de Exame Pericial de Avaliação Direta, perfazendo um valor total de R$ 4.540,00 (quatro mil,
quinhentos e quarenta reais). Foi encontrado ainda na posse dos denunciados 01 (uma) carteira de “detetive particular” e 01
(uma) carteira de “instrutor de inteligência privada”, além de um bilhete de passagem rodoviária do município de Uberlândia/MG
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para Goiânia/GO datado de 01/10/2018. Foi identificado também, na posse dos denunciados, um rolo de ingressos em branco do
evento Balada Vip, que foi subtraída da empresa Ótica Carol, a qual era ponto de venda de ingressos para o evento, porém a
investigação tramita na 1ª Delegacia de Polícia de Palmas, conforme BO nº 047045/2018, não fazendo parte desses autos de
inquérito. Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante. As outras vítimas do furto de celulares no mencionado
Show, compareceram a delegacia para registro da ocorrência, alguns dias depois da prisão dos denunciados, e reconheceram a
propriedade dos seguintes celulares Motorola XT1763 e ASUS ZEFONE 4 SELF PRO, que estavam na posse dos denunciados,
tendo sido os mesmos restituídos aos proprietários Alexsandro Lopes da Silva e Juliana Vieira Dias, respectivamente. Foi juntado
aos autos Auto de Exibição e Apreensão, o Laudo de Exame Pericial de Avaliação Direta nº 6.934/2018. [...] A denúncia foi
recebida em 16 de outubro de 2018 (evento 4). Considerando que estes autos tramitavam de forma desigual em relação ao
acusado Antônio Alan Oliveira dos Santos, este juízo determinou o desmembramento do feito, formando-se os autos n° 004887219.2019.8.27.2729. Portanto, a presente sentença será adstrita apenas ao exame da imputação feita na denúncia em relação ao
acusado Lindomar Gomes de Pina. Houve citação do acusado (evento 19). Foi apresentada resposta à acusação (evento 27).
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 28/1/2022. Foram ouvidas as vítimas, testemunhas e realizado
o interrogatório do réu. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela
condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição. Em caso
de condenação, pugnou pela desclassificação para o crime do artigo 180, caput, do Código Penal, na forma culposa. É, em
síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar Lindomar Gomes
de Pina como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos II e IV, por três vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Passo à dosagem de apenas uma pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal, procedendo ao acréscimo do concurso
material ao final. 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 serão valoradas negativamente, em virtude da destreza; g) não há consequências comprovadas; h) não há
prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Considerando o intervalo entre as penas mínima e
máxima cominadas e a existência de uma circunstância judicial negativa, aplico a fração de 1/8 e fixo a pena-base em 2 (dois)
anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Não há agravantes. Não há
atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena em 2
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para cada crime de furto qualificado. Em virtude do concurso
material e da prática de três crimes, SOMO as penas. Por conseguinte, fixo a pena definitiva de Lindomar Gomes de Pina em 6
(seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o
regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP. Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade. Condeno o réu no pagamento das custas processuais. Declaro a perda dos objetos apreendidos
(evento 25) e, considerando que não ultrapassam o equivalente a um salário mínimo vigente no país, com fundamento no artigo
692 do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO, determino a doação de todos os bens a projeto social cadastrado junto ao Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, mediante termo a ser anexado ao presente processo. Lado outro, constatando-se objeto sem
valor comercial ou comprovada inutilização, proceda-se à inerente destruição. Após, promova-se a baixa no Sistema Nacional de
Bens Apreendidos. O processo será encaminhado à SECRIM, para as intimações, inclusive das vítimas, e demais providências
previstas no Manual de Procedimentos Criminais do Tocantins. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Após
o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva ao juízo da vara de execuções penais. Intimo as partes para
ciência. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema.". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz
de Direito." Palmas, aos 18/08/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo.

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, FRANCISCA IVANEUDA DE SOUSA, brasileira,
casada, nascida em 08/04/1970, portadora do CPF: 009.587.441-06 e do RG: 159943, 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 0032025-68.2021.8.27.2729, 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
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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, 16 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, DALVINO REIS, brasileiro, casado, nascido em
15/10/1955, portador do CPF: 123.473.881-34 e do RG: 557637 – SSP/GO, 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 0026998-07.2021.8.27.2729, 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, 16 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, NEUZILENE ALVES BARBOSA, brasileiro(a),
casado(a), nascido(a) em 08/04/1970, portador do CPF 226.033.371-49 e do RG nº 135.273, 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 0023297-38.2021.8.27.2729, 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
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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, 16 de agosto de 2022.

3ª vara da família e sucessões
Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL Nº 6133953
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza 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 0002884-83.2020.8272714 em que IVONETE
RODRIGUES DA SILVA move em face de MONIQUE LAIANE DA SILVA ALMEIDA, que se encontra em local incerto e não
sabido, e que por meio deste edital fica a mesma CITADA dos termos da presente ação para, querendo, oferecer resposta à
presente Ação no prazo de 15 (quinze) com advertências do art. 344 e ressalvadas do art. 345 do CPC. E para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juíza, expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Itamara cy
Airam Bonfim Nunes, Técnica Judiciária, que digitei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA,
Juíza 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 6133953v2 e do código CRC 4e72bc26. Informações
adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 12/8/2022, às 22h18min:30
EDITAL Nº 6133487
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0022898-43.2020.8.27.2729/TO
AUTOR: MAIARA LUTHIANE MENDES SOARES
RÉU: PEDRO HUGO ALVES NETO MEDEIROS
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza 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 0022898-43.2020.8.272729 em que MAIARA
LUTHIANE MENDES SOARES move em face de PEDRO HUGO ALVES NETO MEDEIROS, que se encontra em local incerto e
não sabido, e que por meio deste edital (nos termos do art. 256, I e II, do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, do CPC).)
fica o mesmo CITADO dos termos da presente ação para, querendo, oferecer resposta à presente ação. E para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juíza, expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Itamaracy
Airam Bonfim Nunes, Técnica Judiciária, que digitei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA,
Juíza 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 6133487v2 e do código CRC b4d26bed. Informações
adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 12/8/2022, às 22:18:33

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL Nº 6106143
1º-EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0002833-30.2019.8.27.2707/TO
AUTOR: BENEDITA PEREIRA DA SILVA
RÉU: FELIX PEREIRA DA SILVA
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, 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 supramencionada,
a qual declarou a interdição de FELIX PEREIRA DA SILVA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: “POSTO
ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de FELIX PEREIRA DA SILVA, nomeando-lhe curadora a
Sra. BENEDITA PEREIRA DA SILVA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil, para atos negociais e de
gestão. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art. 755, §3° do CPC e arts.
29 V, 92 e 93 da LRP) e anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, SERVINDO
ESTA DE MANDADO. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Falecendo o interditado, o (a)
curador (a) deverá informar o óbito no prazo de 05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do
(a) interditado (a). Homologo a renuncia do prazo recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita, previstos no art. 98 do Código
de Processo Civil. O termo de audiência foi lido e confirmado pelas partes. Link para acesso ao vídeo da audiência: URL de
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acesso à extranet: https://vc.tjto.jus.br/file/share/b4daa0eaabe14c038b29f5bdb16e4b02 Nada mais havendo a Juíza de Direito
declarou encerrado o ato, determinando que se lavrasse esse termo. Certifico e dou fé que as partes acima informadas estão
presentes na audiência de apresentação, pelo que deixo de colher assinatura tendo em vista se tratar de atos realizado por
videoconferência, conforme autorizado pela Portaria Conjunta Nº 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 2020. Nada
mais havendo. Eu, Samantha F Lino Gonçalves, Assessora Jurídica, lavrei.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA
SANDES PEDREIRA, Juíza 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 5826657v2 e do código CRC 6f61f4e1.
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 6/7/2022, às 11:11:26 ".
E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no
placar do Fórum local. Eu, Itamaracy Airam Bonfim Nunes, Servidora do Judiciária, que digitei e conferi. Palmas/TO, 10/08/2022
Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza 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 6106143v2 e do código CRC 74baf2bf. Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES
PEDREIRA Data e Hora: 10/8/2022, às 13:41:5

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 AGUSTAVO PEREIRA ARAUJO, CPF/CNPJ: 574.875.451-72, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 52 dos autos da Execução Fiscal n° 0020438-59.2015.8.27.2729 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, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 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 ALIANCE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA, CPF/CNPJ: 12.635.805/0001-90, por estar em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 000248169.2020.8.27.2729, 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) 20190036408, inscrita em 06/03/2017, referente ao TLF; cujo valor à
época do ajuizamento era de R$ 4.408,43 (quatro mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e três 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, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula
365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 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 ANTONIO DE SOUSA GOMES, CPF/CNPJ: 897.180.541-20, por estar em lugar incerto e não sabido, para que
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0020747-75.2018.8.27.2729, 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) 20180001442, inscrita em 24/08/2017, referente ao MULTA - INFRACAO DE POSTURAS; 20180001443,
inscrita em 22/07/2016, referente ao TLF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.762,33 (três mil, setecentos e
sessenta e dois reais e trinta e três 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

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5252 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2022

35

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, ARTHUR
AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 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
REIS
EMBALAGENS
EIRELI, CPF/CNPJ: 25.246.986/0001-05, LEANDRO
ABREU
REIS, CPF/CNPJ: 025.743.741-00; por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0031776-54.2020.8.27.2729, 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-2292/2019, inscrita em 25/06/2019,
referente a MULTA FORMAL; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 319.471,80 (trezentos e dezenove mil,
quatrocentos e setenta e um reais e oitenta 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, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 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 DANIELA TAVARES GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ: 845.727.522-49, para tomar ciência
da sentença proferida no evento 23 dos autos da Execução Fiscal n° 0052197-02.2019.8.27.2729 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, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.

PEDRO AFONSO

1ª escrivania criminal
Portarias
PORTARIA N.º07 /2022
O Juiz Milton Lamenha de Siqueira, Presidente do Tribunal do Júri 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 incluir mais um processo para segunda (2ª) temporada do Tribunal do Júri (21 de novembro a 16 de dezembro do
ano de 2022) da comarca de Pedro Afonso.
Art. 1º. Fica desde logo designados o seguinte dia e horário para a realização da sessão de julgamento do processo adiante
relacionado:
1- Autos nº 5000086-22.2011.8.27.2733 – Réu (s): ISMAEL TAVARES COUTINHO
Dia: 13 de dezembro de 2022, às 12h00min;
Art. 2º. 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 do processo acima mencionado.
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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 dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e
dois (17.08.2022). Juiz M. LAMENHA DE SIQUEIRA.

PONTE ALTA

1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS
O Doutor Jorge Amancio de Oliveira, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, etc. F
A Z SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Vara Cível, processamse a Ação de Usucapião n.º 5000114-15.2010.8.27.2736, tendo como partes autoras ABSALÃO TELES DA SILVA, brasileiro,
casado, agropecuarista, CPF n° 714.084.361-91 e LUZIA DA CONCEIÇÃO MELOS, brasileira, casada, CPF n° 975.574.12168 em desfavor de ELIZETE FANTATO CORRERA, brasileira casada, inscrita no CPF.365.787.118-72 e de JOSÉ CLAÚDIO
CORRERA, inscrito no CPF. nº 028.914.928-20, sendo o presente para CITAR eventuais interessados ausentes, incertos
e desconhecidos , ( 942 e 232,inciso IV do CPC), para os termos da ação supra citada, e, para responder a presente ação no
prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E
para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade
e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 17/08/2022. Eu, Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevo.

PORTO NACIONAL
1ª vara cível
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS-PRAZO DE 10 DIAS
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito, da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de AÇÃO Procedimento Comum Cível, Processo: n°
00041933620218272737, chave:600228033121 requerida por ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 32.655.445/0001-04, em desfavor de GEDEON CARDOSO DE
SOUZA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG 1.447.533 SSP/GO, inscrito no CPF sob o n.º 260.898.581-53, para
conhecimento de terceiros e eventuais interessados, da SENTENÇA proferida nos autos em pígrafe evento 56, transcrito:" III –
DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO firmada entre as partes declarando CONSTITUÍDA A SERVIDÃO
DE PASSAGEM, conforme memorial descritivo e planta constantes do evento 1, inserida no imóvel de propriedade do requerido,
devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Monte do Carmo/TO, sob a matrícula nº 516 e M-345, julgando
extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. por
edital, pelo prazo de 10 (dez) dias, Porto Nacional / TO, 17 de agosto de 2022.” (ass.) Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA. Juiz de
Direito. mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Porto Nacional, Estado do Tocantins, em dezessete de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (17/08/2022). Eu, Ana Isabel
Araujo dos Santos, Servidora de Secretaria, que digitei o presente. Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito. PORTO
NACIONAL/TO, data e horário do sistema. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, 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 6170671v4 e do código CRC 86d9cf50.

2ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00023171220228272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: GLEISON PEREIRA DE SOUSA
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal nº 00023171220228272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) GLEISON PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro,
nascido aos 01/10/1996, na cidade de Porto Nacional/TO, filho de Marcone Vieira de Sousa e Ana Maria Diolino Pereira,
RG 1.384.153 SSP/TO, CPF 069.826.481-92, residente na Rua F1, Qd, 2, Setor Fama, Porto Nacional/TO,que fica(m)
CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções,
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podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de 00023171220228272737,que a Justiça
Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 147 do
Código Penal Brasileiro e aplicando-se as disposições dos artigos 5º, 7º, I, e 41, todos da Lei 11.340/06.Devendo
constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi
encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ve r
(em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão)
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 18 de agosto de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e
subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 1983/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 18 de agosto de 2022.
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc...
CONSIDERANDO o disposto Decreto Judiciário Nº 201 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, publicado no Diário da Justiça nº 5251, de 17
de agosto de 2022;
CONSIDERANDO o disposto no SEI 22.0.000023774-8;
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996.
RESOLVE:
Art. 1° - Lotar a servidora DAYLA VERAS NOVAES, Assessora Jurídica de 1ª Instância, no Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Porto Nacional -TO.
Art. 2º - Esta Portaria vigorará, retroativamente a partir do dia 09 de agosto de 2022.
Publique-se. Cumpra-se
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
Juiz de Direito
Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional TO

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais
INVENTÁRIO Nº 0006251-12.2021.8.27.2737/TO
AUTOR: ÍTALO MONTEIRO PARENTE (INVENTARIANTE)
RÉU: MANOEL BONFIM RIBEIRO PARENTE (ESPÓLIO)
EDITAL Nº 6162548
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS
A Doutora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da
Comarca de Porto Nacional, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente
a TERCEIROS INTERESSADOS, etc, que por este Juízo e Cartório tramita os autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO sob o nº
00062511220218272737 e Chave nº185196087121, tendo como inventariante ITALO MONTEIRO PARENTE, dos bens
deixados por MANOEL BONFIM RIBEIRO PARENTE, que ficam devidamente CITADOS de todos os termos da presente
ação, para, querendo, manifestarem-se sobre as declarações prestadas pelo Inventariante, bem como, através de
advogado legalmente habilitado, acompanharem o processo até o final, e ciente de que poderão respondê-la no prazo de
15 (quinze) dias, sob as penas da lei e para todos os fins e efeitos de direito. E para que chegue ao conhecimento de todos
e, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E
PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia Técnica Judiciária, digitei. ADALGIZA VIANA DE SANTANA - JUÍZA DE DIREITO. Documento eletrônico assinado
por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza 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 6162548v2 e do código
CRC defd42fb.

Editais de publicações de sentenças de interdição
Interdição/Curatela Nº 0010693-89.2019.8.27.2737/TO
AUTOR: NEUSA RODRIGUES DA SILVA
RÉU: TIAGO RODRIGUES LOPES
EDITAL Nº 5848386
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EDITAL DE INTERDIÇÃO DE TIAGO RODRIGUES LOPES- 1ª PUBLICAÇÃO
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito em substituição automática da Vara de Família, Sucessões,
Infância e Juventude da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E
CURATELA de TIAGO RODRIGUES LOPES AUTOS Nº:0010693-89.2019.8.27.2737 requerida por NEUSA RODRIGUES DA
SILVA decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE TIAGO RODRIGUES LOPES NOMEANDO-LHE CURADOR
(A) NA PESSOA DE NEUSA RODRIGUES DA SILVA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL.
INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO
DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE
NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM
LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO
DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO
REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ
COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A)
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 07
DE JULHO DE 2022. (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS- JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de
Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino - Servidora a disposição, digitei.ELIAS RODRIGUES
DOS SANTOS Juíz de Direito

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias
REFERÊNCIA: Processo Eletrônico 0005221-57.2021.8.27.2731; Chave Processo: 895627275521; Natureza da Ação: Ação
de Usucapião Extraordinária; Valor da Causa: R$ 44.938,83 (quarenta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta
e três centavos); Requerente: REONAM ANDRADE DE SOUZA; Advogado do Requerente: Rosimar Borba de Miranda Costa
OAB/TO 007701; Requerido(s): IVANY PEREIRA GOMES; Confrontantes/Confinantes: ANAÍDE AQUINO MOTA, ANTÔNIA
LOPES DA SILVA, GUILHERME BISPO DE SOUSA. CITANDO OS CONFRONTANTES OU CONFINANTES
DESCONHECIDOS, OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS,
aos termos da Ação de Usucapião Extraordinário, conforme consta nos autos, petição inicial, documentos e despachos,
para querendo, responder/contestar a ação proposta, no prazo de QUINZE (15) DIAS, contados da publicação do Edital.
ADVERTINDO-LHES de que, não sendo respondida/contestada a ação proposta no prazo de QUINZE (15) DIAS, contados do
vencimento do prazo deste Edital, serão considerados verdadeiros e confessados os fatos articulados pelo autor/requerente, sob
pena dos efeitos processuais da revelia e confesso, na forma dos artigos 238, 241, § 3º, 334, § 4º do NCPC. IMÓVEL
USUCAPIENDO: 1) Matricula nº 6666 – uma área de terreno urbano, constituído por lote n° 02-A(dois A) da Quadra nº 64-A(
sessenta e quatro A), NA 1ª Zona, Rua Bernardino Maciel, Vila Popular, 1{ zona, nesta cidade de Paraíso do Tocantins –TO,
com área de 386,30m²( trezentos e oitenta e seis metros quadrados e trinta centímetros), registrado no Cartório de Registro de
Imóveis de Paraíso do Tocantins no Livro 2 de Registro Geral, feita em 14/02/1991. Fica nomeada aos confinantes incertos,
interessados ausentes, incertos e desconhecidos, a Defensoria Pública da Comarca de Paraíso/TO, por seu coordenador que
indicará o Defensor Público que atuará no processo até final julgamento. SEDE DO JUÍZO: Av. Bernardo Sayão, nº 2071, Setor
Jardim Paulista. Ed. Fórum Paraíso do Tocantins – TO. CEP: 77.600-000. Fone (63) 3602-1360/3361-1127. Paraíso do Tocantins
– TO, 22 de junho de 2022. Eu, Noélia Paula de Castro, servidora de secretaria, o digitei.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

GURUPI
1ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
AVENIDA RIO GRANDE DO NORTE, 0000, ENTRE RUAS 3 E 4 - Bairro: SETOR CENTRAL - CEP: 77410-080 - Fone:
(63)3311-28-50 - tjto.jus.br - Email: civel1gurupi@tjto.jus.br
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0008364-86.2018.8.27.2722/TO
AUTOR: ANTONIO LUIZ ARAUJO REIS
RÉU: REGINALDO CARVALHO RODRIGUES
EDITAL Nº 5990294
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
CITANDO: REGINALDO CARVALHO RODRIGUES
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0008364-86.2018.8.27.2722, Procedimento Comum Cível que lhe
move ANTONIO LUIZ ARAUJO REIS, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 21894132149, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia
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segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso
queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos
articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, conforme NCPC. VALOR DA CAUSA de R$ 6.720,00. E, para que ninguém
possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 27 de
Julho de 2022. Eu, Rafael Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito.
PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Quadra AA SE 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Fórum da
Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63)3218-4569 - https://www.tjto.jus.br/ - Email:
seci@tjto.jus.br
MONITÓRIA Nº 0034735-66.2018.8.27.2729/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
RÉU: CELSO MONTOIA NOGUEIRA
RÉU: ALICIA MALDONADO GALAN
EDITAL Nº 6011096
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0034735-66.2018.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por BANCO DO BRASIL
SA em desfavor de CELSO MONTOIA NOGUEIRA e ALICIA MALDONADO GALAN, e que por este meio, procede a CITAÇÃO
da parte Requerida, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para
que no prazo 15 (quinze) dias, pague o valor do título indicado na inicial R$ 110.713,03 (cento e dez mil, setecentos e treze
reais e três centavos), acrescido apenas de correção monetária contada da inadimplência e juros de 1% ao mês contados da
citação, ou oferecer embargos, sob pena de não havendo pagamento ou embargos, constituir-se-á de pleno direito o título
executivo judicial (art. 701, § 2º do NCPC), cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador
Especial. Fica a parte CIENTIFICADA de que, caso haja pagamento sem embargos, ficará isenta de custas, e os honorários
advocatícios serão devidos à ordem de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC), conforme determinado
no Despacho do evento 04.
OBSERVAÇÕES:
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância,
sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na
forma da lei.
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir
de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e
transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 361138600218 para acesso integral.
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
6011096v2 e do código CRC 01c053ce.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 1/8/2022, às 15:18:43
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 202, de 18 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000024593-7,
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Marlos Elias Gosik Moita, Técnico Judiciário, do cargo de
provimento em comissão de Assistente de Gabinete da Diretoria Geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 203, de 18 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000024593-7,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Crebilon Eugênio Moreira da Rocha Araújo para o cargo de
provimento em comissão de Assistente de Gabinete da Diretoria Geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 204, de 18 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000024593 -7,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Marlos Elias Gosik Moita, Técnico Judiciário, para o cargo
de provimento em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora
Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias
Portaria Nº 1570, de 06 de julho de 2022
Altera a Portaria nº 684, de 28 de março de 2019, que instituiu
o Comitê Estadual de Precatórios no âmbito do Estado do Tocantins.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, V, do Regimento Interno do Fórum Nacional de Precatório;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações na composição do Comitê Estadual de Precatórios, conforme contido
nos autos SEI nº 22.0.000006345-6,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 684, de 28 de março de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º ..................................................................
II - pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
a) José Márcio da Silveira e Silva;
b) Bruno César Bandeira Apolinário, suplente;
III - pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região:
a) João Otávio Fidanza Frota;
b) Francisa Brenna Vieira Nepomuceno, suplente;” (NR)
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados pelo Juiz Federal José Márcio da Silveira e Silva a partir de 23 de maio de 2022 e
pelo Juiz José Márcio da Silveira e Silva a partir de 28 de março de 2022.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2369/2022, de 17 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 2022/122888 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valéria Ribeiro Moura, Matrícula 355706, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Carrasco
Bonito-TO, no período de 25/08/2022 a 25/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000664-32.2017.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2370/2022, de 17 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 2022/122794 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Leila dos Santos Mota, Matrícula 365595, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para
Barrolandia-TO, no período de 29/07/2022 a 29/07/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 0001915-95.2021.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2371/2022, de 17 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 2022/122786 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marisangela dos Santos Lima, Matrícula 357474, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins -TO
para Barrolandia-TO, no período de 16/08/2022 a 16/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 50000175920218272726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2372/2022, de 17 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 2022/122757 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
Centenario-TO, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000904-06.2022.8.27.2723.
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 2373/2022, de 17 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 2022/122753 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joseane Aves Fideles, Matrícula 358700, o valor de R$ 459,98, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para ArraiasTO, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de conduzir audiências a colheita de Depoimento Especial de
criança ou adolescente vítima ou testemunha de violências com aplicação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense-PBEF,
conforme processos: 0000695-97.2018.8.27.2716 e 0001001-82.2021.8.27.2709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2374/2022, de 17 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 2022/122745 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, 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 Arraias-TO para Zona Rural-TO, no
período de 22/08/2022 a 22/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00006065620228272709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2375/2022, de 17 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 2022/122744 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Alaynne Ramalho dos Santos, Matrícula 357949, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins -TO
para Barrolandia-TO, no período de 17/08/2022 a 17/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 5000006-64.2020.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2376/2022, de 17 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 2022/122736 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joseane Aves Fideles, Matrícula 358700, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Ponte Alta do
Bom Jesus-TO, no período de 25/08/2022 a 25/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 00003770920228272738.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2377/2022, de 17 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 2022/122730 no sistema
eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Wany Teixeira Lima, Matrícula 356021, 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 Lajeado-TO, no
período de 23/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00009190320218272725.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2378/2022, de 17 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 2022/122727 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Josedilma Milhomem da Costa Ribeiro, Matrícula 358660, o valor de R$
459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de
Tocantinopolis-TO para Xambioa-TO, no período de 29/08/2022 a 30/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social,
determinado no processo 0001014-79.2021.8.27.2742.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2379/2022, de 17 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 2022/122726 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Núbia Janaína Scherer, Matrícula 365594, 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 Gurupi-TO para Peixe-TO, no
período de 22/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 000177043,2019.827-2715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2380/2022, de 17 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 2022/122724 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Pablícia Maciel Araújo, Matrícula 990540, 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 Lajeado-TO, no
período de 23/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00009190320218272725.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2381/2022, de 17 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 2022/122722 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
Centenario-TO, no período de 25/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000919190320218272725.
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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 2382/2022, de 17 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 2022/122717 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria de Fatima Soares Araujo Souza, Matrícula 990416, o valor de R$
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do
Tocantins-TO para Barrolandia-TO, no período de 19/08/2022 a 19/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social,
determinado nos processos 500000-64.2020.8.27.2726 e 0010033-27.2016.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2383/2022, de 17 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 2022/122715 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elaine Gomes Limas Brito, Matrícula 990007, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO,
no período de 19/08/2022 a 19/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 500001555.2022.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2384/2022, de 17 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 2022/122714 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzivan Alves de Aguiar, Matrícula 990172, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para
Barrolandia-TO, no período de 15/08/2022 a 15/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 5000018-78.2020.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2385/2022, de 17 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 2022/122713 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roney dos Santos Araújo, Matrícula 990530, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO,
no período de 15/08/2022 a 15/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
50000334720208272726.
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 2386/2022, de 17 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 2022/122710 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Katrine Silva Pagani, Matrícula 358439, 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 Nova Olinda-TO,
no período de 15/08/2022 a 15/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000873814.2022.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2387/2022, de 17 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 2022/122709 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lauana Paula Barbacena Garcia, Matrícula 356701, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para
Barrolandia-TO, no período de 16/08/2022 a 16/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 00018564920178272726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2388/2022, de 17 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 2022/122923 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joseli Zangirolami, Matrícula 354336, 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 Aurora do
Tocantins-TO, no período de 12/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar atendimentos e audiências de conciliação e
mediação pré-processuais no dia 12 de agosto de 2022, na Comarca de Aurora do Tocantins.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2389/2022, de 17 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 2022/122860 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Renato Sousa Martins, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 354116, 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 Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período
de 01/09/2022 a 02/09/2022, 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 nº 22.0.000018374-5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2390/2022, de 17 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 2022/122512 no sistema
eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Ionara Cardoso Marques Nascimento , Matrícula 365079, 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 Dianopolis-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 Convocação é extensiva aos Secretários e Secretárias dos respectivos
Foros, conforme SEI 22.0.000018374-5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2391/2022, de 17 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 2022/122539 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Doriene de Araujo Galvão, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 354097, 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 Filadelfia-TO para Araguaina-TO, Filadelfia-TO, no período
de 09/08/2022 a 09/08/2022, com a finalidade de deslocamento para realizar o certificado digital, conforme SEI 22.0.000001015 8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2392/2022, de 17 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 2022/122911 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Odete Alves de Oliviera, Matrícula 354070, 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 Axixa do Tocantins-TO para
Sao Miguel do Tocantins-TO, no período de 26/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0000374-39.2022.8.27.2743.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2393/2022, de 17 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 2022/122482 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, o valor de R$ 1.300,23, relativo ao
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 15/08/2022 a 20/08/2022,
com a finalidade de conduzir servidores para realizar substituição dos computadores e instalação de kits de videoconferência na
Comarca de Araguaína, conforme SEI 22.0.000000187-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2394/2022, de 17 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 2022/122527 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Claudio Bezerra Moraes, Matrícula 353210, 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 Filadelfia-TO para Araguaina-TO, Filadelfia-TO, no período de 11/08/2022 a
11/08/2022, com a finalidade de Necessidade de realizar a renovação do certificado digital.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2395/2022, de 17 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 2022/122302 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Maria Jose Castro Feitosa, Matrícula 358986, 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 06/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de realizar pré-círculos restaurativos presenciais na comarca de
Itacajá, 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 2396/2022, de 17 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 2022/122857 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Celzo Filho de Lima Alves, Matrícula 353059, o valor de R$ 1.072,08, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/122259 de Palmas-TO para
Arapoema-TO, no período de 14/08/2022 a 16/08/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 2º Conceder ao servidor Ednan Oliveira Cavalcanti, Matrícula 352404, o valor de R$ 1.072,08, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/122259 de Palmas-TO para
Arapoema-TO, no período de 14/08/2022 a 16/08/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 3 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2397/2022, de 17 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 2022/122313 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Regina Celia Pereira Silva Vanderleis, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 99232, o valor
de R$ 1.606,88, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no
período de 14/08/2022 a 20/08/2022, com a finalidade de participação em continuidade da integração de conhecimentos com a
equipe da SEUP, conforme SEI 21.0.000002954-5.
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Maria Sandia Brito Campos, Matrícula 352721, o valor de R$ 1.606,88, relativo
ao pagamento de 6,5 (seis 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 Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 14/08/2022 a
20/08/2022, com a finalidade de participação em continuidade da integração de conhecimentos com a equipe da SEUP,
conforme SEI 21.0.000002954-5.
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 2398/2022, de 17 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 2022/122483 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wesley Cantuaria Teixeira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352170, 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
14/08/2022 a 16/08/2022, com a finalidade de conduzir Diretores para participar da cerimônia de assinatura da ordem de serviç o
da construção do novo Fórum da Comarca de Arapoema/TO e do lançamento do projeto de substituição de computadores na
Comarca de Araguaína, conforme SEI n° 22.0.000000341-0 e 22.0.000008890-4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2399/2022, de 17 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 2022/117748 no sis tema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Lilian Carvalho Lopes, COORDENADOR(A) DE CORREIÇÃO DE APOIO Á PRIMEIRA
INSTÂNCIA CGJUS, Matrícula 352633, 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 Arapoema-TO, no período de 19/06/2022 a 20/06/2022, com a finalidade de reuniões das
Correições Gerais Ordinárias nas unidades judiciais e na Diretoria do Foro da comarca de Arapoema.
Art. 2º Conceder à servidora Juliane Ferreira Tavares, CHEFE DE DIVISÃO DE CORREIÇÃO E INSPEÇÃO JUDICIAL
E ADMINISTRATIVA CGJUS, Matrícula 357654, 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 Arapoema-TO, no período de 19/06/2022 a 20/06/2022, com a finalidade de reuniões das
Correições Gerais Ordinárias nas unidades judiciais e na Diretoria do Foro da comarca de Arapoema.
Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, 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 Arapoema-TO, no período de 19/06/2022 a 20/06/2022,
com a finalidade de reuniões das Correições Gerais Ordinárias nas unidades judiciais e na Diretoria do Foro da comarca de
Arapoema.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2400/2022, de 17 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 2022/122895 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula
31378, o valor de R$ 1.378,73, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para AraguainaTO, no período de 18/08/2022 a 20/08/2022, com a finalidade de participar de compromisso institucional na comarca de
Araguaína, conforme o disposto no SEI 21.0.000022799-1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2401/2022, de 17 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 2022/122868 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabiano Goncalves Marques, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula
291246, o valor de R$ 1.832,60, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o
valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 531,75, por seu deslocamento
de Alvorada-TO para Palmas-TO, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022, com a finalidade de realização das sessões do
Tribunal do Júri da Comarca de Palmas de forma concentrada (mutirão), conforme SEI 22.0.000012636-9.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Luis Eduardo Costa Lima, Matrícula 357471, o valor de R$ 978,85, relativo ao
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Palmas-TO, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022,
com a finalidade de realização das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Palmas de forma concentrada (mutirão),
conforme SEI 22.0.000012636-9.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2402/2022, de 17 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 2022/122889 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Jose Carlos Tajra Reis Junior, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 290935, o valor de R$ 2.403,74, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 1.102,89,
por seu deslocamento de Araguatins-TO para Palmas-TO, no período de 22/08/2022 a 25/08/2022, com a finalidade de
preparação de processos e participação na Sessão de Julgamentos da 1ª Turma Recursal que ocorrerá no dia 24 de agosto de
2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2403/2022, de 17 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 2022/122828 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, 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, confor me
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 16/08/2022 a
16/08/2022, com a finalidade de acompanhar o Engenheiro fiscal e o arquiteto da obra, para vistoria da nova instalação do
Cabeamento Estruturado na reforma do Forum de Miranorte, conforme SEI 22.0.000000187-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2404/2022, de 17 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 2022/122870 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Leila Maria de Souza Jardim, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 238739, 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 Tocantinia-TO, no período de 15/08/2022 a
15/08/2022, com a finalidade de entregar os itens recolhidos na campanha do agasalho promovido por este Tribunal, na Aldeia
Porteira no município de Tocantínia - TO conforme SEI nº 22.0.000018585-3.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2405/2022, de 17 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 2022/122325 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Renival Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 141761, 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 Arraias-TO para Palmas-TO, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022,
com a finalidade de emitir Certificado Digital Cert-JUS Institucional.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2406/2022, de 17 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 2022/121199 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Deusamar Alves Bezerra, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
129843, o valor de R$ 2.443,40, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 919,95, descontado
o valor de R$ 77,27, 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 Manaus-AM, no período de 26/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade
de participar em Manaus da posse dos membros do FONAMEC e reuniao com os coordenadores, conforme SEI
22.0.000021580-9.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2407/2022, de 17 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 2022/121183 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Deusamar Alves Bezerra, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
129843, o valor de R$ 842,02, 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. 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$ 689,30, por seu deslocamento de
Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 25/08/2022 a 25/08/2022, com a finalidade de participar em Manaus da posse dos
membros do FONAMEC e reunião com os coordenadores. Desta forma como o magistrado reside em Araguaína precisa se
deslocar para pegar o voo em Palmas, conforme SEI 22.0.000021580-9.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1932/2022 - 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 333/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000022563-4, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Edir Sussel & Cia Ltda, que tem por objeto a aquisição de divisórias em acrílico para barreira de
proteção a serem instaladas em mesas de audiências, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, matrícula 353366, como gestora do contrato nº 333/2022, e o
servidor Zailon Labre Batista Miranda, matrícula 353366, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa
execução.
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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 Nº 1933/2022 - 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 que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7, de 23 de junho de 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 333/2022, constante do
Processo Administrativo 22.0.000022563-4, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Edir Sussel & Cia Ltda, que tem
por objeto a aquisição de divisórias em acrílico para barreira de proteção a serem instaladas em mesas de audiências, para
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Dorvely Sobrinho Costa, matrícula 353219;
II - Edward Afonso Kneipp, matrícula 35279; 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
Portaria Nº 1979/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 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 convênios celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e órgãos públicos e/ou instituições;
CONSIDERANDO, ainda, o convênio RFB/2017/1135, referente ao Processo Administrativo 17.0.000007350-4, celebrado por
este Tribunal de Justiça e a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que tem por objeto
o estabelecimento de condições que possibilitem o intercâmbio de informações de interesse recíproco entre os convenentes.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Claudiene Moreira de Galiza Bezerra, matrícula 352004, como gestora do convênio RFB/2017/1135,
para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no convênio, acompanhar
e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do convênio, a gestora notificará a convenente 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 DIÁRIAS Nº 2408/2022, de 18 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 2022/123162 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Giselle Cardoso de Deus, Matrícula 990535, 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 Arraias-TO para Zona Rural-TO, no
período de 29/08/2022 a 29/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00009520720228272709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2409/2022, de 18 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 2022/123155 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Camila Pereira Milhomem, Matrícula 990316, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para
Abreulandia-TO, no período de 29/08/2022 a 29/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 00020878520228272731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2410/2022, de 18 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 2022/123141 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosiane Oliveira da Silva Moura, Matrícula 990232, 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 Natividade-TO para Zona
Rural-TO, no período de 27/08/2022 a 27/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0000061-29.2022.8.27.2727.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2411/2022, de 18 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 2022/123146 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gabriela Melo Miranda, Matrícula 365619, 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 Arraias-TO para Zona Rural-TO, no
período de 25/08/2022 a 25/08/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo
00000695420228272711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2412/2022, de 18 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 2022/123023 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joaquina Ribeiro da Silva, Matrícula 990483, 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 CentenarioTO, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000016740.2022.8.27.2743.
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 2413/2022, de 18 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 2022/123135 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neyla Francisca Cardoso Pereira, Matrícula 365615, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para ArraiasTO, no período de 23/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0000356 23.2022.8.27.2709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2414/2022, de 18 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 2022/123011 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Márcia Rafaela dos Santos Rocha , Matrícula 991909, 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 29/08/2022 a 29/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0001189-47.2022.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2415/2022, de 18 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 2022/123129 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ellem Crisna Parrião Ribeiro Luz, Matrícula 362773, 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 Araguacu-TO para Zona
Rural-TO, no período de 23/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00011847020188272705.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2416/2022, de 18 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 2022/123009 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, 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 Palmas-TO para
Natividade-TO, no período de 25/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial,
determinado no processo 0000193-86.2022.8.27.2727.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2417/2022, de 18 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 2022/123003 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luciene Cortez de Melo, Matrícula 365612, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Ananas-TO para Riachinho-TO, no
período de 18/08/2022 a 18/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 22.0.000021277-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2418/2022, de 18 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 2022/123134 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ediana Moreira Rodrigues Diniz, Matrícula 362772, 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 Araguacu-TO para
Sandolandia-TO, no período de 23/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00011847020188272705.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2419/2022, de 18 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 2022/123013 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Haidirosi R. Allebrandt, Matrícula 358985, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Zona Rural-TO,
no período de 26/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 00080892.2021.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2420/2022, de 18 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 2022/123136 no sistema
eGESP,
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
Aurora do Tocantins-TO, no período de 19/08/2022 a 19/08/2022, com a finalidade de realizar palestra do programa Tempo de
Despertar, conforme processo: 22.0.000014715-3.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2421/2022, de 18 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 2022/123010 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Josane Ribeiro de Oliveira, Matrícula 357446, 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 Ponte Alta do
Bom Jesus-TO, no período de 26/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000377-09.2022.8.27.2738.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2422/2022, de 18 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 2022/123149 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Seginaldo Pereira do Nascimento, Matrícula 361273, 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 Paraiso do Tocantins-TO, no período de
30/06/2022 a 01/07/2022, com a finalidade de efetuar segurança do evento relativo à coleta seletiva solidária na comarca de
Paraíso. Conforme SEI 21.0.000009885-7; Evento 4413525.
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Angélica Leonel Oliveira Silva, Matrícula 365537, 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 Paraiso do Tocantins-TO, no período de
30/06/2022 a 01/07/2022, com a finalidade de efetuar segurança do evento relativo à coleta seletiva solidária na comarca de
Paraíso. Conforme SEI 21.0.000009885-7; Evento 4413525.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1957/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 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 341/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000019931-5, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa MB Escritórios Inteligentes Ltda - EPP, que tem por objeto a aquisição de mobiliários, poltronas,
longarinas e sofás, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Joana Darc Batista Silva, matrícula nº 263644, como gestora do contrato nº. 341/2022, e o servidor
Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416, 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 Nº 1958/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de agosto 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 341/2022, referente ao
Processo Administrativo 22.0.000019931-5, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa MB Escritórios Inteligentes Ltda EPP, que tem por objeto a aquisição de mobiliários, poltronas, longarinas e sofás, para atender as demandas do Poder Judiciário
do Estado do Tocantins.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Joana D’arc B Silva, matrícula 263644;
II - Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula 352416; e
III - Juarez Lopes Marinho, matrícula 353163.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2423/2022, de 18 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 2022/123143 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, 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 Palmas-TO, no período de 18/08/2022 a 18/08/2022, com a
finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem de Araguaína a Palmas dia 18/08/2022. Conforme SEI
22.0.000004239-4, SEI 4512800.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, 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 Palmas-TO, no período de 18/08/2022 a 18/08/2022, com a
finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem de Araguaína a Palmas dia 18/08/2022. Conforme SEI
22.0.000004239-4, SEI 4512800.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2424/2022, de 18 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 2022/122971 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
106174, o valor de R$ 535,43, 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, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo
Acordo-TO, no período de 03/08/2022 a 04/08/2022, com a finalidade de participar de capacitação de servidores e audiência
pública sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 21.0.000019891-6.
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Hailna Alves Fonseca, Matrícula 357760, 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, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 03/08/2022 a
04/08/2022, com a finalidade de participar de capacitação de servidores e audiência pública sobre regularização fundiária,
conforme o disposto no SEI 21.0.000019891-6.
Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Fernanda de Sousa Nogueira, Matrícula 355019, 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, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
03/08/2022 a 04/08/2022, com a finalidade de participar de capacitação de servidores e audiência pública sobre regularização
fundiária, conforme o disposto no SEI 21.0.000019891-6.
Art. 4º Conceder à servidora CEDIDA Isabele Cristina Alves Caldas, Matrícula 358429, 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, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de
03/08/2022 a 04/08/2022, com a finalidade de participar de capacitação de servidores e audiência pública sobre regularização
fundiária, conforme o disposto no SEI 21.0.000019891-6.
Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, 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, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 03/08/2022 a
04/08/2022, com a finalidade de participar de capacitação de servidores e audiência pública sobre regularização fundiária,
conforme o disposto no SEI 21.0.000019891-6.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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Portaria Nº 1934/2022 - 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 334/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000005647-6, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Supercia Capacitação e Marketing - EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa para
ministrar o curso Planejamento da Contratação Conforme a Nova Lei de Licitações, para servidores e servidoras do poder
judiciário tocantinense, na modalidade presencial.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 334/2022 e a servidora
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, 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, 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

COJUN

Informações
RELAÇÃO DAS CONTADORIAS VINCULADAS À CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA – COJUN
Nos termos do Art. 2º da Resolução nº 32/2015.
ORDEM
COMARCA
SERVIDOR
CARGO
1ª CONTADORIA
ALVORADA
OLMERINDA RODRIGUES DA CONTADORA/DISTRIBUIDORA
SILVA
2ª CONTADORIA
ANANÁS
KATIA MARIA ANGELO DE
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
SOUSA
3ª CONTADORIA
ARAGUAÇU
MARILDA ROSA LEAL LIMA
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
4ª CONTADORIA
ARAGUAINA
LUCIANA FLAVIA DE ASSIS
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
5ª CONTADORIA
ARAGUATINS ARTHUR EMILIO GALDINO DE
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
SOUSA
6ª CONTADORIA
ARRAIAS
LUCIENE ARAUJO
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
MADUREIRA
7ª CONTADORIA
COLINAS DO
MARIA DA GLÓRIA FRAZÃO
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
TOCANTINS
BRANDÃO
8ª CONTADORIA
COLMEIA
SANDRA LAURINDA LOPES
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
9ª CONTADORIA
CRISTALÂNDIA EVA ALEXANDRE DA MOTA
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
10ª CONTADORIA
FILADÉLFIA
MARINEIDA OLIVEIRA DE
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
SOUSA WALKER
11ª CONTADORIA
GOIATINS
JOSÉ CARLOS PEREIRA
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
COSTA
12ª CONTADORIA
GURUPI
ADILTON PEREIRA DOS
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
SANTOS
13ª CONTADORIA
ITAGUATINS
CHARLES BRITO NERES
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
14ª CONTADORIA NOVO ACORDO JAMISSON SILVA SANTOS
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
15ª CONTADORIA
PALMAS
CLEYJANE MOURA DA
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
CUNHA
16ª CONTADORIA
PALMAS
DANIEL BUENO AMORIM
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
17ª CONTADORIA
PALMAS
EDSON LUIZ GEAMBASTIANI
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
BARBOSA
18ª CONTADORIA FIGUEIRÓPOLIS FRANCIELMA COELHO DE
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
AGUIAR
19ª CONTADORIA
PALMAS
GARDEL DA CRUZ ROCHA
CONTADOR/DISTRIBUIDOR

MATRÍCULA
89040
352584
52661
352494
352498
141271
219156
90161
48647
146452
226357
353096
91942
352913
107269
364414
365508
93348
364894
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20ª CONTADORIA
21ª CONTADORIA
22ª CONTADORIA
23ª CONTADORIA
24ª CONTADORIA
25ª CONTADORIA
26ª CONTADORIA
27ª CONTADORIA
28ª CONTADORIA
29ª CONTADORIA
30ª CONTADORIA
31ª CONTADORIA
32ª CONTADORIA

PALMAS

JOSÉ CARLOS PINTO
MARINHO
PALMAS
JOSÉ FRANCISCO BELFORT
BRITO
PALMAS
MARCIA ANDREA CAMPELO
GALVÃO
PALMAS
MARCOS EDUARDO ALMEIDA
DE AMORIM
PALMAS
MARTA APARECIDA DA SILVA
SOARES
PALMAS
PHILADELFIO ALVES
RODRIGUES JUNIOR
PALMAS
POLLIANNA BARROS
MARQUES
PALMAS
SHEILA BARROS MORENO
PALMAS
THIAGO GOMES SERTÃO
VIEIRA
PALMEIRÓPOLIS CLEIDE BARBOSA NERES
PEIXE
WAINER DE MATOS
PONTE ALTA
EVILSON DIAS PIMENTA
PORTO
NIELY TALLES TAVARES DE
NACIONAL
SÁ
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CONTADOR/DISTRIBUIDOR

365128

CONTADOR/DISTRIBUIDOR

365505

CONTADORA/DISTRIBUIDORA

352914

CONTADOR/DISTRIBUIDOR

365563

CONTADORA/DISTRIBUIDORA

364456

CONTADOR/DISTRIBUIDOR

365527

CONTADORA/DISTRIBUIDORA

364543

CONTADORA/DISTRIBUIDORA
CONTADOR/DISTRIBUIDOR

96437
352628

CONTADORA/DISTRIBUIDORA
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
CONTADOR/DISTRIBUIDOR

97924
352598
92939
352475

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000023941-4
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO DE ANULAÇÃO: 2022NE04255
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Unica RH Apoio Administrativo Eireli.
CNPJ: 37.279.614/0001-64
OBJETO: Empenho destinado a contratação da empresa para por intermédio da professora Evanuzia Luzia de Oliveira, ministrar
o Workshop Produtividade, relacionamento e saúde ocupacional: é possível ter tudo ao mesmo tempo? a magistrados(as) do
Poder Judiciário Tocantinense, lotados na Comarca de Porto Nacional, na modalidade presencial, nos dias 22 e 23 de agosto de
2022, com carga horária de 30 horas-aulas.
VALOR TOTAL: R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos 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: 12 de agosto de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022
REPUBLICAÇÃO PE 054/2022
AMPLA CONCORRÊNCIA
Processo nº 22.0.000013907-0 - UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 063/2022 - SRP
Tipo: Menor preço por Item
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de restaurante com funcionamento diário em Palmas,
capital do Estado do Tocantins
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Disponibilidade do Edital: Dia 19 de agosto de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 05 de setembro de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou
pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 18 de agosto de 2022.
Letícia do Socorro Barbosa Azevedo
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022-SRP
EXCLUSIVO PARA ME/EPP NOS ITENS 1 e 2
COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP NOS ITENS 3, 5, 7, 9, 11 e 13
COM AMPLA CONCORRÊNCIA NOS ITENS 4, 6, 8, 10, 12 e 14
Processo nº 22.0.000013397-7- UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 064/2022 - SRP
Tipo: Menor preço por Item
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa especializada para aquisição futura de pneus novos
(primeira vida e primeira linha), certificados pelo inmetro, para atender a demanda de manutenção dos veículos de
propriedade do poder judiciário do estado do Tocantins.
Disponibilidade do Edital: Dia 19 de agosto de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 02 de setembro de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou
pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 18 de agosto de 2022.
Pauline Sabará Souza
Pregoeira

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 356/2021
PROCESSO 21.0.000018899-6
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Rutileia Carneiro Alves
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de
Credenciamento nº 356/2021, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Rutileia Carneiro Alves, em virtude
da solicitação da Credenciada, evento 4512248, e Informação nº 31258/2022-GGEM, evento 4512266, quanto à mudança do
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de psicologia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Novo Acordo e Cidade de Novo Acordo.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 356/2021, aos Autos
Administrativos 15.0.000013051-3 e 21.0.000018899-6, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores, ao Edital de Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de
2021.
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente
Instrumento
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.

Extratos de contratos
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000024251-2
CONTRATO Nº 342/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Unica Rh Apoio Adminitrativo – EIRELI

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5252 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2022

60

OBJETO: Contratação de empresa para ministrar o Workshop Saúde Ocupacional, Qualidade de Vida e Inteligência Emocional:
como conciliar estes propósitos? – Turmas III e IV, para magistrados e servidores(as) efetivos(as) e comissionados(as) do Poder
Judiciário Tocantinense, servidores(as) cedidos(as) e servidores(as) voluntários(as) devidamente lotados(a) na Diretoria de
Gestão de Pessoas do Tribunal, lotados na Comarca de Porto Nacional, modalidade presencial.
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), incluídos todos os valores
de impostos que correspondem à CONTRATADA.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.128.1145.2174
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 76/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2021
PROCESSO 21.0.000032250-1
CONTRATO Nº 337/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Distribuidora W F - EIRELI
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços
de manutenção predial
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 15.228,00 (quinze mil duzentos e vinte e oito reais), compreendendo
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 49/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2022
PROCESSO 22.0.000024368-3
CONTRATO Nº 343/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Keledu Comércio de Materiais de Papelaria e Escritório – Ltda
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 2.598,00 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais), compreendendo
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 49/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 98/2022
PROCESSO 22.0.000024349-7
CONTRATO Nº 344/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Prisma Papelaria – Ltda
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
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VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 13.647,60 (treze mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta
centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 76/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2021
PROCESSO 21.0.000032243-9
CONTRATO Nº 346/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Premold Comércio de Materiais de Construção - EIRELI
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços
de manutenção predial.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 20.857,50 (vinte mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta
centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 76/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2021
PROCESSO 21.0.000032251-0
CONTRATO Nº 336/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Szata Comércio Varejista - Ltda
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços
de manutenção predial.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO 21.0.000028257-7
CONTRATO Nº 311/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: L3 Soluções em Tecnologia Ltda ME
OBJETO: Contratação dos serviços de natureza continuada de CROSSREF para obtenção do Digital Object Identifier (DOI) aos
artigos científicos publicados pela Revista ESMAT, a fim de manter ativo o DOI (Digital Object Identifier) da Revista ESMAT.
VALOR: O valor estimado para 100 unidades de DOI, por 12 (doze) meses, é de R$ 1.390,00 (um mil trezentos e noventa reais),
a ser empenhado na modalidade estimativo e pago conforme a solicitação do CONTRATANTE, compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, com possibilidade de
prorrogação até o total de 60 (sessenta meses), conforme previsto na Lei 8.666/93.
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UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 76/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 213/2021
PROCESSO 21.0.000032238-2
CONTRATO Nº 349/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Ampla Comercial – EIRELI
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços
de manutenção predial.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 28.588,80 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta
centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 48/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108/2022
PROCESSO 22.0.000024342-0
CONTRATO Nº 340/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Thiago Barsalobres Bottaro
OBJETO: Contratação de livraria ou distribuidor especializado para fornecimento, de forma parcelada, de livros/publicações
jurídicos e de outras áreas, nacionais e estrangeiros comercializados no mercado nacional, conforme áreas de interesse
constantes no Anexo I do Termo de Referência, para atendimento à Biblioteca da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
– ESMAT.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é de R$ 31.680,00 (trinta e um mil seiscentos e oitenta reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o período de garantia.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.

Republições
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 86/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2022
PROCESSO 22.0.000003404-9
CONTRATO Nº 304/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: K G Ferraz EIRELI – ME
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de água mineral, para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 22.308,00 (vinte e dois mil trezentos e oito reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Instrumento vigência a partir de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos produtos.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2022.

Extratos
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 347/2022
PROCESSO 22.0.000024134-6
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Edla Maria Gonçalves de Alencar Trigueiro
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços como Intérpretes
ou Tradutor de Língua Brasileira de Sinais - Libras, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2205
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 329/2022
PROCESSO 22.0.000023815-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Kedna Raila Chaves de Abreu
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços como Intérprete
ou Tradutor da Língua Brasileira de Sinais - Libras, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2205
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 343/2022
PROCESSO 22.0.000024055-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Rita Helena Silva Macedo
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços como Intérpretes
ou Tradutor de Língua Brasileira de Sinais - Libras, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2205
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 369/2022
PROCESSO 22.0.000025880-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
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CREDENCIADA: Fernanda da Silva Fragoso
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Filadélfia e Cidade de Filadélfia.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 32/2019
PROCESSO 19.0.000004255-5
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Silvania Nazaré da Silva
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social SILVANIA NAZARÉ DA SILVA da
prestação de serviços na especialidade de serviço social, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína,
com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 32/2019.
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 659/2022, de 17 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, 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 IROM FERREIRA ARAUJO JÚNIOR, matrícula nº 241658, ocupante
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 08/08/2022 a 10/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123167;
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
353021

ELCYR SILVA GARCIA

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

08/08/2022 à 10/08/2022

JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 1279/2022, de 17 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUCILEIDE CARVALHO NUNES, matrícula nº 98823, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 16/08 a 14/09/2022, a partir de 16/08/2022 até 14/09/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Milton Lamenha De Siqueira
Diretor do Foro

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 660/2022, de 17 de agosto de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123172
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO E SILVA, matrícula nº 363621, CEDIDO AO
TJTO, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE
PALMAS no período de 03/08/2022 a 31/08/2022, 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.
Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1280/2022, de 18 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor JULIANO FERREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 353279, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 15 a 19/08/2022, a partir de 15/08/2022 até 19/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 05/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Elias Rodrigues Dos Santos
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 661/2022, de 18 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 diárias, do servidor CELZO FILHO DE LIMA ALVES, matrícula nº 353059, ocupante do
cargo de CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, da unidade de lotação GABINETE DES. JOÃO RIGO GUIMARÃES,
no período de 14/08/2022 a 16/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122975;
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
353622

ANA PAULA BRITO
ALVES

Publique-se. Cumpra-se.

NOMEADO EM
COMISSÃO

ASSISTENTE DE GABINETE DE
DESEMBARGADOR

JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral

14/08/2022 à
16/08/2022
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 662/2022, de 18 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 diárias, do servidor JOÃO ORNATO BENIGNO BRITO, matrícula nº 352481, ocupante do
cargo de COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ESTATÍSTICA E PROJETOS, da unidade de lotação
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS, no período de 14/08/2022 a 16/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123194;
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
353347

DARLLANNE CRISTINA DOS SANTOS
FERREIRA TACHO

CEDIDO AO
TJTO

ASSESSOR TÉCNICO DE
ESTATÍSTICA

14/08/2022 à
16/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 663/2022, de 18 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 diárias, do servidor JOÃO ORNATO BENIGNO BRITO, matrícula nº 352481, ocupante do
cargo de COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ESTATÍSTICA E PROJETOS, da unidade de lotação
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS, no período de 24/08/2022 a 28/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123195;
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
353347

DARLLANNE CRISTINA DOS SANTOS
FERREIRA TACHO

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO
TJTO

ASSESSOR TÉCNICO DE
ESTATÍSTICA

24/08/2022 à
28/08/2022

JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral

PORTARIA FÉRIAS Nº 1281/2022, de 18 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CRISTALÂNDIA, 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 THAYNARA MOURA MONTEIRO, matrícula nº 353620, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 18/08 a 16/09/2022, a partir de 18/08/2022 até 16/09/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Wellington Magalhães
Diretor do Foro
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 664/2022, de 18 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 DANNIELLA ALMEIDA SOUSA, matrícula nº 228253, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 18/08/2022 a 19/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123197;
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
221862

HORADES DA COSTA MESSIAS

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

18/08/2022 à 19/08/2022

FABIANO RIBEIRO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 665/2022, de 18 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 DANNIELLA ALMEIDA SOUSA, matrícula nº 228253, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 22/08/2022 a 26/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123198;
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
221862

HORADES DA COSTA MESSIAS

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

22/08/2022 à 26/08/2022

FABIANO RIBEIRO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 666/2022, de 18 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 DANNIELLA ALMEIDA SOUSA, matrícula nº 228253, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 29/08/2022 a 31/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123199;
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
Funcional

Matrícula

Nome

221862

HORADES DA COSTA MESSIAS

ESTATUTÁRIO

Cargo

Período

TÉCNICO JUDICIÁRIO

29/08/2022 à 31/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FABIANO RIBEIRO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
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PODER JUDICIÁRIO
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Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
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Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
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Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
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TRIBUNAL PLENO
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EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
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SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária)
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