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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013074-16.2021.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTES: MARIA DINALVA JARDIM DA SILVA ALVES, VANUSA PINHEIRO DE SOUSA, VALDIRENE ALVES FRAZÃO
E SILVA, SILVIA MARQUES DA SILVA, SELIVANIA ALVES NOLETO FERRAZ, RUTH RIBEIRO DE ALENCAR, ROSILENE
DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ROSEMARY JOSE DOS SANTOS SOBRINHO, RITA DE CÁSSIA CARVALHO DO AMARAL,
PRISCILA SETUBAL THOMANN, NOILZA MARIA DIAS CARNEIRO, NILVA PEREIRA REIS, NADYA REIS OLIVEIRA,
MICHELLE PEREIRA DO NASCIMENTO, MARILENE DA SILVA MOURA, MARIA SOLANGE SOUSA SILVA, LUSMAR DOS
SANTOS GUIMARAES, LUCIANA RIBEIRO DA CRUZ, LUCIA HELENA GOMES CARNEIRO, LEDINALVA SILVA RIOS LIMA,
JEANE CANDIDA FERREIRA DA CRUZ, IRANI BORGES TAVEIRA, ILZENI RODRIGUES RIBEIRO, GLAUCIANA MARIA
MONTEIRO CHUARY VALADARES, ELIZABETE MARIA DE SOUSA SILVA, CLEIDE ROCHA DO CARMO RIBEIRO,
CLAUDEMIR COELHO FEITOSA, CHIRLEY BEZERRA CARNEIRO, CELINA MARIA DE JESUS, ANA ALICE COSTA
GONÇALVES, ZELSON CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO: SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA – OAB/TO 001363
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA
ADVOGADOS: ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA – OAB/MA 017376 E GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – OAB/TO 002020
AGRAVADO: WAGNER RODRIGUES BARROS
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ARAGUAÍNA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO DE PROGRESSÃO DE
SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERICULUM
IN MORA DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1- O fato haver processo administrativo de instauração de sindicância
disciplinar para apuração de supostas inconsistências cometidas na mudança de nível e as responsabilidades dos servidores
públicos municipais, não pode implicar na suspensão das progressões outrora concedidas, sobretudo, quando não antecedida
pelo devido contraditório e ampla defesa. 2- Agravo conhecido e provido.
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 presente
Agravo de Instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para, confirmando a liminar concedida, reformar a decisão de
origem, determinar ao Prefeito do Município de Araguaína que promova o restabelecimento das progressões funcionais dos
agravantes suspensas pelo Decreto Municipal nº 069/2021, 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.

1ª CÂMARA CRIMINAL

SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA

Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO: COM PRAZO DE 30 DIAS
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000092-33.2022.8.27.2700
ORIGEM: COMARCA DE FILADÉLFIA.
RECORRENTE: MATUSALEM GOMES CAVALCANTE.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
RELATORA: Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE.
Por ordem do Excelentíssima Senhora Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE - Relatora, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que por este meio MANDA INTIMAR O
RECORRENTE MATUSALEM GOMES CAVALCANTE, brasileiro, casado, construtor/pedreiro, filho de Raimundo Alves
Cavalcante e Luzia Gomes Cavalcante, nascido aos 15/04/1983, natural de Filadélfia-TO, RG n° 673.335 SSP-TO, CPF nº
008.853.461-81, atualmente em local incerto e não sabido do Despacho proferido no Evento 25 dos autos acima mencionados e
seguinte teor: “Tendo em vista que a intimação pessoal do apelante restou infrutífera (evento 13, autos nº 001426459.2022.8.27.2706), e com o escopo de evitar eventual alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa, determino a intimação
do apelante por edital para, em 08 (oito) dias, constituir novo advogado. Em caso de inércia, fica desde logo nomeada a
Defensoria Pública do Estado do Tocantins para doravante exercer sua defesa, adotando as providências de mister. Cumpra-se.
Palmas-TO, 20 de julho de 2022. Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE-Relatora”.
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
1ª escrivania cível
Às partes e aos advogados

Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0000100-04.2022.8.27.2702/TO
AUTOR: CARLA FAGUNDES DE PAULA e outro.
RÉU: LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO
INTIMAÇÃO do executado. “SENTENÇA O processo tramitava regularmente quando, com a decretação da prisão, o exequente
deu plena quitação ao débito (evento 46). É o sucinto relatório. Decido. Bem de ver que, tendo o executado pago o débito,
resta a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o art, 924, I do CPC, e assim o faço, determinando o
arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe. Revogo o mandado de prisão. Comunique-se. ESTA SENTENÇA
SERVIRÁ COMO ALVARÁ DE SOLTURA. P.R.I. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”
Processo n. 0001117-75.2022.8.27.2702 – Procedimento do Juizado Especial Cível
Autor: Reni Ribeiro Alves
Réu: Luiz Augusto Souza de Aquino
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...).DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, condenando a autor ao pagamento de custas e demais
despesas processuais, ficando as mesmas suspensas, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.No mais determino: 1. Caso haja interposição do recurso inominado, INTIME-SE a parte
recorrida/apelada para, no prazo de 10 (quinze) dias, oferecer contrarrazões, sob pena de preclusão e demais consequências
legais. 2. Havendo preliminar(es) no recurso inominado suscitada(s) pelo recorrido(a) ou interposição de recurso inominado
adesivo, INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se/apresentar contrarrazões, sob pena de
preclusão e demais consequências legais. 3. Após resposta ou decorrido o prazo, REMETA-SE o processo à Turma Julgadora
Recursal com as homenagens de estilo.4. Deixo de fazer juízo de admissibilidade, bem como análise de pedidos de assistência
judiciária gratuita, preparo recursal, recurso inominado adesivo, ou outros incidentes, devendo este juízo ser feito pela Turma
Julgadora Recursal, em aplicação analógica/subsidiária ao Código de Processo Civil. A mesma regra deve reger regularmente
os juizados especiais, dada as semelhanças entre o recurso de apelação e o inominado, além de a legislação especial (Lei
9.099/95) ser completamente silente quanto ao processamento deste último, razão pela qual devem ser aplicadas as regras do
CPC em caráter subsidiário (art. 318, par. único, CPC). 5. CUMPRA-SE. Transitada em julgado, arquivem-se com anotações de
estilo. Datado, certificado e assinado pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.

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

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000843-68.2009.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: JOSE ALONSO BARBOSA DE OLIVEIRA
EDITAL Nº 6212385-INTIMAÇÃO
PRAZO EDITAL 30 DIAS
GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ( )SIM (X)NÃO
Chave do Processo: 242277960314
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, com
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o feito em epígrafe, envolvendo as
partes acima nominadas, e que por este meio promove a INTIMAÇÃO do executado JOSÉ ALONSO BARBOSA DE OLIVEIRA,
agropecuarista, portador da Carteira de Identidade n° 4.684.303-SP, inscrito no CPF n° 036.449.366-68, brasileiro, casado sob o
regime de comunhão de bens, com a Sra. TÂNIA ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA, residente e domiciliado na Avenida
Leopoldino de Oliveira n° 853, em Uberaba-MG, da penhora efetivada em bens de sua propriedade. E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, na rede
mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla
circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão
oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça.Bem penhorado: 50% DE PARTE DE TERRAS, desmembrada do
Lote n° 47, do Loteamento “RIOS LONTRA E ANDORINHA 1ª ETAPA”, neste Município, com a área de 177.76.00ha, sem
benfeitorias, com a denominação de Fazenda MEDALHA MILAGROSA, com os seguintes limites e confrontações: Começa no
marco n° 01, situado à margem do Rio Araguaia, na divisa do lote n° 48, deste segue com o rumo de 89°30’SE e por uma
extensão de 3.440,00m, até o marco n° 02; onde finda a confrontação com o lote n° 48, do marco n° 02, segue na confrontação
com o lote n° 42, com o rumo sul e por uma extensão de 520,00m, até o marco n° 03; deste segue na confrontação da parte do
lote n° 43, com o rumo Oeste por uma extensão de 3.470,00m, até o marco n° 04, situado à margem do Rio Araguaia; deste
segue pela margem do Rio Araguaia abaixo, por uma extensão de 525,00m, até o marco n° 01, início desta descrição.
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Levantamento feito por Vicente de Paulo M. Marcacine – CREA n° 18045/D-4ª Região. Foime apresentado o recibo Certificado
de Cadastro do INCRA, referente ao exercício de 1985, sob n° 921.025.031.7716, área total 177,8, FMP. 30,00 – mód. fiscal 80,0
n° de mód. fiscal 1,93, castrado em nome de Joaquim Gonçalves de Oliveira,. PROPRIETÁRIO: JOAQUIM GONÇALVES DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior, lavrador, portador da Carteira de Identidade n° 1.357.605-GO, inscrito no CPF n°
129.136.691-15, residente e domiciliado à Rua Anicuns, Qd. Q Lt. 08, Bairro Senador, nesta cidade. TITULO AQUISITIVO: Reg.
9.202, Livro 3-J. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaína, estado do Tocantins, aos vinte e dois dias do mês
de agosto do ano de dois mil e vinte dois (22/08/2022). Eu, Waldimeire Marinho Apinagé, Técnica Judiciária, que digitei
e conferi.Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, 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 6212385v2 e do código CRC 52db357b.

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°
00191328020228272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e LUANA DA SILVA HORA, (companheira de Adailton),
brasileira, união estável, natural de Xambioá-TO, nascida no dia 20/07/1996, filha de Antônio da Hora e Damiana Santos da
Silva, portadora do CPF nº. 049.137.981-11, 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, e
artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/06, com as implicações da Lei n°. 8.072/90, na forma do artigo 69, caput, do Código
Penal. Até 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, 24 de agosto de 2022. Joao Frederico
Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00191328020228272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e MANOEL LIMA DE ALMEIDA, brasileiro, natural de
Nazaré do Piauí/PI, filho de José Batista de Almeida e de Raimunda Ferreira Lima, nascido em 24/06/1965, inscrito no CPF sob o
n.º 463.681.751-68, 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 aartigo 35, caput, da Lei nº. 11.343/06, com as
implicações da Lei n°. 8.072/90. Até 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, 24 de
agosto de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº
0014481-73.2020.8.27.2706, ajuizada por URCILANIA MOURAO SERRAO, brasileira, viúva, do lar, portadora do Registro Geral
n° 917.147, SSP/TO, inscrita no CPF n° 644.722.301-78, residente na Rua 18 S, nº 197, Qd. 84, Lote 12, Setor Bela Vista,
Araguaína-TO, em face de ANTONIO CARLOS MOURÃO SERRÃO, inscrito no RG sob o nº 822.449, SSP/TO e CPF/MF sob o
nº 023.428.231-26, nascido em 19 de junho de 1983, natural de Araguaína-TO, cuja certidão de nascimento foi lavrada sob o nº
1281320155 1986 1 00011 232 0010927 70, junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Ananás-TO. Pela Juíza,
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no evento 89, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I
e II do CPC/15, decreto a interdição de ANTONIO CARLOS MOURÃO SERRÃO, declarando-o incapaz para as práticas de atos
de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhes como curadora sua genitora URCILANIA MOURÃO SERRÃO.Advirto
a Curadora de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao
interditando, sem autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no
bem-estar dele. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da requerente. Determino a inscrição
da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do
CPC/2015. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária
para ambas as partes. Lavre-se o respectivo termo, se necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais,
arquivem-se.P.R.I.C.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 26/07/2022. Eu, Sandra Maria Sales
Belo Vinhal, Técnica do Judiciário, que o digitei e conferi.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6235637
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 001291128.2015.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de DIST. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO B & R
LTDA, ALBANYR BANDEIRA, CLENIR APARECIDA ROCHA BANDEIRA, SIDICLEI BERNARDI e SUZELEY DIAS GALDINO
BERNARDI, CNPJ/CPF nº 07.904.933/0002-33, 692.713.561-87 e 007.158.621-03, sendo o mesmo para INTIMAR a parte
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
inteiro teor do despacho proferido no evento n.º 87 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, sob a égide do
parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 75) para determinar a inclusão
da pessoa jurídica e dos executados no cadastro de proteção de crédito (SERASAJUD). Ademais, em análise detida dos autos,
percebo que até o presente momento não foi possível localizar bens capazes de satisfazer a pretensão do fisco estadual. Desse
modo, SUSPENDO o curso da presente execução por um ano, não correndo prazo prescricional, conforme determina o art.40,
da Lei nº 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os
autos (art. 40, § 2º, da LEF). Encontrados que sejam, a qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para
prosseguimento da execução. Decorrido 5 (cinco) anos do arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para
manifestação acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 30 (trinta) dias. Determino ao Cartório que: 1. Intimem-se as partes
da presente decisão; 2. Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e dos sócios no
cadastro de inadimplentes. Intime-se. Cumpra-se". 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 24 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6236224
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 500063516.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de SUELLEM PATROCINIO MILHOMEM, JUDITH MOREIRA MILHOMEM e MILHOMEM E PATROCINIO LTDA,
CNPJ/CPF nº 012.172.411-59, 031.090.891-49 e 05.481.214/0001-40, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor do
despacho proferido no evento n.º 89 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, DEFIRO os pedidos
formulados pelo exequente no evento 87 para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo
Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art.
185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens em nome da
empresa executada e seus sócios, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. 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 nome da empresa e dos 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. Proceda
o cartório com a busca de bens em nome dos executados nos sistemas REANJUD e INFOJUD. 5. Intimem-se as partes acerca
da presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação
pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade
editalícia. Intime-se". 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 24 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6236489
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 000231463.2016.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SUPERMERCADO ALCANTARA LTDA, ADALBERTO
GONCALVES DE SOUSA e ROBERTO LEAL DOS SANTOS ALVES, CNPJ/CPF nº 01.141.151/0001-22, 036.244.963-52 e
703.620.911-96, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor do despacho proferido no evento n.º 81 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO
o pedido do exequente (evento 80) para determinar a inclusão da pessoa jurídica e dos sócios executados no cadastro de
proteção de crédito (SERASAJUD). Ademais, em análise detida dos autos, percebo que até o presente momento não foi
possível localizar bens capazes de satisfazer a pretensão do fisco estadual. Desse modo, SUSPENDO o curso da presente
execução por um ano, não correndo prazo prescricional, conforme determina o art.40, da Lei nº 6.830/80. Decorrido o prazo
máximo de 1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 40, § 2º, da LEF). Encontrados
que sejam, a qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Decorrido 5 (cinco)
anos do arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, no
prazo de 30 (trinta) dias. Determino ao Cartório que: 1. Intimem-se as partes da presente decisão; 2. Promova por intermédio
sistema SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e dos sócios no cadastro de inadimplentes. Intime-se. Cumprase". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 24 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o
digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6237413
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 500005127.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de ALTAMIR SOARES DA COSTA e BRASIL COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF nº
031.091.351-91 e 37.245.669/0001-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor do despacho proferido no evento n.º 67
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo
Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 59) para determinar a inclusão da pessoa jurídica no cadastro de proteção de
crédito (SERASAJUD). Ademais, em análise detida dos autos, percebo que até o presente momento não foi possível localizar
bens capazes de satisfazer a pretensão do fisco estadual. Desse modo, SUSPENDO o curso da presente execução por um
ano, não correndo prazo prescricional, conforme determina o art.40, da Lei nº 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 (um)
ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 40, § 2º, da LEF). Encontrados que sejam, a
qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Decorrido 5 (cinco) anos do
arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 30
(trinta) dias. Determino ao Cartório que: 1. Intimem-se as partes da presente decisão; 2. Promova por intermédio sistema
SerasaJud, a inclusão do nome pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes. 3. Proceda o cartório com a busca de bens em
nome dos executados citados nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por
meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo
que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia Intime-se. 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 24 dias do mês de agosto de 2022.
Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, 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): TOCANTINS S.A. ARTEFATOS PLASTICOS - CPF/CNPJ n°: 02789206000178, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 002102429.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 145.826,35 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos),
representada pela CDA n° 20190006495, datada de 05/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir
transcrito: " 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
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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 24 dias do mês
de agosto de 2022. Eu, SUELEM GONÇALVS MENDES, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6235095
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): TAYNAN GOMES COSTA e JUDSON BORGES PEREIRA - CPF n°: 053.900.306-99 e 854.487.531-91,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL N.º 5008161-63.2013.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO
DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.961,51 (dois mil, novecentos e
sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), representada pela CDA n° C-531/2013, datada de 02/04/2013, acrescida de
juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "( Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de
Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 81) para determinar a inclusão da pessoa jurídica no cadastro de
proteção de crédito (SERASAJUD). Ademais, em análise detida dos autos, percebo que até o presente momento não foi
possível localizar bens capazes de satisfazer a pretensão do fisco estadual. Desse modo, SUSPENDO o curso da presente
execução por um ano, não correndo prazo prescricional, conforme determina o art.40, da Lei nº 6.830/80. Decorrido o prazo
máximo de 1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 40, § 2º, da LEF). Encontrados
que sejam, a qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Decorrido 5 (cinco)
anos do arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, no
prazo de 30 (trinta) dias. Determino ao Cartório que: 1. Intimem-se as partes da presente decisão; 2. Promova por intermédio
sistema SerasaJud, a inclusão do nome pessoa jurídica e dos sócios no cadastro de inadimplentes. 3. Proceda o cartório com a
busca de bens em nome dos executados citados nos sistemas RENAJUD. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado
por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde
logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia Intime-se. 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 24 dias do mês de agosto de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): JOAO CARLOS VITOR DE SOUZA - CPF/CNPJ n°: 136.413.871-91, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 001593809.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 1.382,84 (um mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), representada pela CDA n°
20210040385 e 20210040386, datada de 06/07/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.Intime o exequente acerca do presente despacho; 2.Promova a citação
do executado por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e
3.Decorrido o prazo supradelineado, intime a exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias.Cumprase.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 24 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o
digitei.
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EDITAL E 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): LISTY LINS SILVA - CPF/CNPJ n°: 007.306.131-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010663-16.2020.8.27.2706, que lhe move o
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.900,36 (um mil,
novecentos reais e trinta e seis centavos), representada pela CDA n° 20190035545, datada de 26/11/2019, acrescida de juros,
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.Dê
ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2.Promova a citação do executado por meio de
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3.Decorrido o prazo
supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 60 (sessenta) dias. 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
24 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 - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6232579
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 000759405.2022.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de PAULO MARIA BATISTA, CNPJ/CPF nº
485.174.371-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 9 dos autos em epígrafe,
a seguir 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 24 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6232779
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 000757851.2022.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA, CNPJ/CPF
nº 065.329.021-79, 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 9 dos autos em epígrafe,
a seguir 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 24 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0007299-65.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA NERY
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0007181-89.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): LUIZ TOMAZ DA SILVA
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0007178-37.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): LUIZ GONZAGA DE SOUSA
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006982-67.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): KÉZIA ARAÚJO DE ALMEIDA
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006878-75.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): ALINE ALVES DELMONDES FIGUEIREDO
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006829-68.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): ZIRENE GUDO DA CRUZ
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração
da lide. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006813-80.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): IAGO DE SOUSA TELES
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006803-36.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): VANILDE PEREIRA LIMA
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006798-14.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): VANEZA DE OLIVEIRA MOURA
SENTENÇA: (...)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
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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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006785-15.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): VANESSA GAMA COSTA
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006777-38.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): VALQUIRIA E SILVA JANUARIO
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006777-38.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): VALQUIRIA E SILVA JANUARIO
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006772-16.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): VALMIRIA DOS SANTOS ARAUJO
SENTENÇA: (...)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
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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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006522-80.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado(s): VALDECI DUARTE BEZERA
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006493-30.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): TIAGO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA
SENTENÇA: (...)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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0022900-48.2021.8.27.2706
Acusado: ANTONIO DA SILVA MARINHO FILHO
Vítima: LEIDIANE PEREIRA LIMA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): LEIDIANE PEREIRA
LIMA, brasileira, união estável, nascida aos 09/05:1989, filha de Raimunda Pereira de Arcelino e Divino Lima Filho, atualmente
em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito:
"...Recebo a denúncia ofertada, sob o rito ordinário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se
enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam
justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe
oferecimento de defesa...".

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15(QUINZE) DIAS
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) LEANDRO
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TAVARES MARTINS LIMA, brasileiro, solteiro, personal trainer, natural de Araguaína-TO, nascido aos 15/09/1987, filho de Marli
Martins Oliveira Lima e João Tavares de Lima, portador CPF nº. 023.416.881-10 e RG nº. 670.175 SSP-TO, atualmente em lugar
incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 129, § 13ª c.c o artigo 61, inciso II, alínea “a” e artigo 129, § 9,
todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (no que couber), nos autos de ação penal nº
00191183320218272706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido
da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital,
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese
do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a)
acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos
para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.

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: 0024516-92.2020.8.27.2706
Acusado: FILIPE PEREIRA DA SILVA
Vítima: LOYANE KINBERLLY RIBEIRO DOS SANTOS
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): FILIPE PEREIRA DA
SILVA, brasileiro, convivente em união estável, nascido em 11/10/1990, natural de Araguaína/TO, filho de Maria Aparecida
Pereira da Silva e 8 Nildo Emídio da Silva, RG nº 998.643 SSP/TO, CPF nº 035.330.651-70, atualmente em local incerto ou não
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo
mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR FILIPE PEREIRA
DA SILVA, brasileiro, convivente em união estável, nascido em 11/10/1990, natural de Araguaína/TO, filho de Maria Aparecida
Pereira da Silva e 8 Nildo Emídio da Silva, RG nº 998.643 SSP/TO, CPF nº 035.330.651-70, como incurso nas sanções dos
artigos 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e 331, caput, do mesmo diploma
legal, com as implicações da Lei 11.340/2006...Aplicando-se o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, fica o
acusado, já qualificado, FILIPE PEREIRA DA SILVA, definitivamente condenado, em primeira instância, a 06 (seis) meses de
detenção e a 17 (dezessete) dias de prisão simples...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0024516-92.2020.8.27.2706
Acusado: FILIPE PEREIRA DA SILVA
Vítima: LOYANE KINBERLLY RIBEIRO DOS SANTOS
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): LOYANE KINBERLLY RIBEIRO
DOS SANTOS, brasileira, solteira,nascida aos 20/12/1196, filha de Josiane Ribeiro da Silva e Paulo dos Santos, CPF n°
057.967.881-40, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido
formulado na denúncia para CONDENAR FILIPE PEREIRA DA SILVA, brasileiro, convivente em união estável, nascido em
11/10/1990, natural de Araguaína/TO, filho de Maria Aparecida Pereira da Silva e 8 Nildo Emídio da Silva, RG nº 998.643
SSP/TO, CPF nº 035.330.651-70, como incurso nas sanções dos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 61, inciso
II, alínea “f”, do Código Penal, e 331, caput, do mesmo diploma legal, com as implicações da Lei 11.340/2006...Aplicando-se o
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, FILIPE PEREIRA DA SILVA,
definitivamente condenado, em primeira instância, a 06 (seis) meses de detenção e a 17 (dezessete) dias de prisão simples...".

ARRAIAS
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 2029/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 24 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 26 de agosto a 02 de setembro 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.
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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 30714 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS.
CONSIDERANDO Portaria Nº 809/2020 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 13 de maio de 2020 - (Processo 20.0.0000066223 – evento 3136530)
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 26/08/2022 a 02/09/2022.
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.
Márcio Ricardo Ferreira Machado
Diretor do Foro - 3ª Entrância
ANEXO - Portaria Nº 2029/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 24 de agosto de 2022
COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS
12H DO DIA 26/08/2022 ÀS 11H 59MIN DO DIA 02/09/2022
JUIZ - COMARCA DE DIANÓPOLIS
SERVIDORES/TELEFONE
ASSESSOR JURÍDICO: RAIMUNDO SOUSA NETO, MAT. 361514
DR. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO
SERVIDORA: CLARÍCIA TOLINTINO AGUIAR, MAT. 352134
TELEFONE: (63) 99989 -5543
COMARCAS
OFICIAL DE JUSTIÇA.
RENATA MICHELLE MARRA NUNES - MAT. 134658.- (COMARCA DE PARANÃ)
ARRAIAS, PARANÃ E AURORA
TELEFONE: (63)984419545
ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA – MAT.137943 - (COMARCA
DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS
DIANÓPOLIS)
TELEFONE: (63) 98517 2194.

AUGUSTINÓPOLIS
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 2020/2022 - PRESIDÊNCIA/1VCIV AUGUSTINÓPOLIS, de 24 de agosto de 2022
Regulamenta a prática de atos ordinatórios, nos feitos de competência da 1ª Escrivania Cível da Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, e dá outras providências.
O JUIZ TITULAR DR. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,
CONSIDERANDO que a eficiência é um dos princípios básicos da Administração Pública, nos termo do art. 37, caput, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de fixação de rotinas cartorárias, que resultem na eficiência e celeridade processual,
condizentes à eficaz prestação jurisdicional;
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CONSIDERANDO que, nos termos do inciso XIV do art. 93, da Constituição Federal, os servidores receberão delegação para a
prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório e não judicantes;
CONSIDERANDO a dicção do §1º do art. 152 do Código de Processo Civil, que permite ao Juiz titular editar ato a fim de
regulamentar a prática, de ofício, de atos meramente ordinatórios, bem como os artigos 4º e 5º do mesmo diploma legal;
CONSIDERANDO que, nos termos do inciso VI, do art. 1º do Provimento nº 002/2017, da Corregedoria Geral de Justiça, pode o
Juiz de Direito, mediante portaria, discriminar os atos ordinatórios a serem praticados pelos servidores, visando a
desburocratização e racional tramitação processual.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar à secretaria judicial, independentemente de decisão ou despacho e/ou conclusão do processo, salvo
requerimento urgente e justificado, adote, de ofício, as seguintes providências:
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A ESCRIVANIA CÍVEL
1) A Serventia está atualmente integrada pelos servidores: NEIDE MARIA DOS SANTOS; MARIA NEUZA DOS SANTOS
SILVA; IVONEIDE PEREIRA DA SILVA; TAMYRYS RODRIGUES ALMEIDA; JAKSON JAIME FELIX PINHEIRO; POCIANE
BATISTA DOS SANTOS;
2) A movimentação dos processos no e-proc será dividida de acordo com as competências pessoais de cada servidor. Desarte,
considerando a organização cartorária, bem como a gestão de competência, a referida divisão deverá ser documentada pelo
escrivão e repassado ao Juiz titular, no prazo de 15 (quize) dias, para convalidação. O lapso temporal se inicia com o pedido
formal do Magistrado, sob pena de responsabilização legal;
3) Os ESTAGIÁRIOS e VOLUNTÁRIOS lotados na Serventia Cível praticarão os atos que lhes forem designados pelo chefe de
cartório/escrivão ou por algum dos servidores indicados no item 1 dessa 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); encaminhamento aos Correios e; minutar despachos ou decisões conforme determinação do magistrado;
sem excluir a responsabilidade dos demais servidores de cumprimento dos referidos atos em relação aos processos com o dígito
de sua responsabilidade;
4) Independentemente da divisão de atribuições prevista nos artigos anteriores e documentos redigidos pelo escrivão 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;
DOS ATOS ORDINATÓRIOS PROPRIAMENTE DITO
Para o bom funcionamento da serventia deverão ser observadas as diretrizes abaixo determinadas, independentemente
de atos decisórios do magistrado competente;
1) Requerendo a parte autora a citação da parte ré através de mandado, intimá-la para informar, no prazo de cinco dias, o
contato telefônico a fim de possibilitar o cumprimento do mandado de forma remota pelo oficial de justiça;
2) Intimar as partes ou interessados, para ciência de resposta a ofícios expedidos no processo;
3) Corrigir erro de classe processual identificado no processo a qualquer momento; verificar se a qualificação das partes, a
classe da ação, o assunto e a competência do processo correspondem ao pedido veiculado na inicial e à fase processual,
procedendo às retificações que se fizerem necessárias e, após, lançar o movimento ‘Processo corretamente autuado’, nos
termos dos art. 379 e 380 do Provimento nº 11/2019/CGJUS c/c art. 5º da Portaria nº 4165/2014/TJTO;
4) Retirar do processo, mediante certidão, arquivo/documento juntado equivocadamente;
5) Realizar pesquisa de endereço nos sistemas disponíveis na Secretaria – INFOSEG, SISBAJUD, IEL, SISBAJUD, RENAJUD e
INFOJUD quando solicitado pela parte, a fim de viabilizar o cumprimento das citações, notificações e intimações da parte
requerida, em cumprimento a determinação judicial. Retornando informação de endereço cuja citação/intimação já fora tentada
nos autos, intimar a parte autora para que informe endereço válido no prazo de cinco dias.
6) Intimar a parte autora para comprovação de domícilio quando inexistente no processo;
7) Intimar o patrono da parte para apresentar a procuração/substabelecimento, quando verificar a ausência do mandato no
processo, conforme art. 104 do CPC;
8) Em face da resposta do réu, deverá o servidor adotar as seguintes providências:
a) no processo de conhecimento, apresentada a contestação e se nela forem arguidas preliminares ou juntados documentos,
abrir vista aos interessados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias;
b) havendo reconvenção ou intervenção de terceiro, promover a respectiva anotação;
c) intimar o autor reconvindo para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, ressalvada a hipótese de pedido liminar;
d) intimar o réu reconvinte para manifestação, quando apresentada resposta à reconvenção, se nesta forem arguidas
preliminares ou juntados documentos;
e) intimar a parte contrária para se manifestar, nas demais hipóteses e nos prazos previstos em lei, acerca da defesa;
9) Intimar a parte contrária, para ciência e se manifestar, em 15 (quinze) dias, sempre que for solicitada a juntada de novos
documentos aos autos (§1º, do artigo 437, do CPC)
10) Conceder vista ao representante do Ministério Público e ao defensor público quando o procedimento assim o exigir;
11) Intimar a parte contrária para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre pedido de habilitação de sucessores de parte falecida
(artigo 690, do CPC);
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12) Intimar as partes acerca da nomeação do perito, bem como para, em 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou a suspeição do
perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos (§1º, do artigo 465, do CPC);
13) Intimar o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de
especialização e contatos profissionais (§2º, do artigo 465, do CPC);
14) Apresentada a proposta de honorários, intimar as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias
(§3º, do artigo 465, do CPC);
15) Intimar perito do juízo para no prazo de 5 (cinco) dias justificar o atraso na apresentação do laudo pericial, na hipótese de
estar vencido o prazo fixado pelo juiz;
16) Recebidas as respostas de ofícios relativos às diligências determinadas pelo juiz, intimar as partes para manifestação, no
prazo comum de 5 (cinco) dias;
17) Intimar as partes para que se manifestem sobre o laudo pericial, intimando-as, também, para a entrega dos pareceres de
seus assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias (§1º, do artigo 477, do CPC);
18) Retirar o sigilo dos documentos anexados aos autos, tendo em vista o princípio da publicidade que rege os processos
judiciais, mantendo, temporariamente, somente nos casos em que houver pedido específico da parte na sua manutenção,
pendente de análise pelo juízo. Quanto aos 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;
19) Fornecer dados ou informações aos órgãos/entidades/instituições que estejam em cumprimento de diligências determinadas
pelo Juízo, se o requerimento tiver relação com a determinação.
20) Intimar o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o pedido de desistência, salvo tratando-se de réu revel,
ocasião em que fica dispensada sua intimação (§4º, do artigo 485, do CPC).
21) Intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de extinção do
processo/arquivamento, quando permanecer paralisado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
22) Intimar a parte contrária para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, quando apresentada proposta de autocomposição,
fazendo conclusão imediata;
DAS CARTAS PRECATÓRIAS
1. Solicitar e prestar informações sobre o cumprimento de carta precatória, inclusive no que concerne à devolução, quando se
tornar desnecessário ou prejudicado o seu cumprimento.
2. Intimar as partes para ciência de carta precatória restituída.
3. Responder ao juízo deprecante, por telefone, correio eletrônico ou ofício, sempre que solicitadas informações acerca do
andamento da carta precatória;
4. Decorrido o prazo para cumprimento de carta precatória ou após 3 (três) meses sem resposta, expedir ofício ao juízo
deprecado solicitando informações sobre o cumprimento e devolução. Não havendo resposta, deve-se utilizar de contato
telefônico, certificando nos autos. Inexitosa a resposta, solicitar auxílio da Corregedoria para cumprimento da deprecata, cujo
pedido deverá ser instruído com certidão das providências tomadas anteriormente.
5. Solicitar ao juízo deprecante, na precatória recebida sem o pagamento das custas e/ou despesas, que, no prazo de 30 (trinta)
dias, adote as providências necessárias ao respectivo preparo. Em não havendo preparo, proceder à devolução da deprecata ao
juízo de origem, independentemente de cumprimento;
6. Intimar o interessado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em caso de retorno da carta precatória sem cumprimento;
DOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA
1. No cumprimento de sentença de cobrança de multa por litigância de má-fé e/ou de cobrança de honorários sucumbenciais
onde o autor seja o único condenado ao pagamento de quantum exequendo em benefício do réu, sem que haja condenações
recíprocas, o cartório, após a evolução de classe, deverá alterar a capa dos autos para inverter os polos da ação, fazendo
constar o autor como executado e vice-versa.
2. Requerendo a parte interessada o cumprimento de sentença mediante observação dos requisitos do art. 524 do CPC, com a
discriminação do valor principal e honorários advocatícios, intimar a parte adversa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue
o pagamento da condenação, sob pena da multa prevista no art. 523 do CPC;
3. Não efetuado o pagamento, evoluir a classe processual para “Cumprimento de Sentença”. Ato contínuo, deverá o cartório
tomar as seguintes providências:
a) Se a parte autora for assistida por advogado particular, intimá-la para apresentar, no prazo de cinco dias, novo memorial de
cálculo com a inclusão da multa de 10%, a teor do mencionado art. 524 do CPC, não incidindo os honorários advocatícios
previstos no art. 523, §1º, do CPC, por haver isenção de tal verba em 1º grau de jurisdição. Em seguida, sem fazer conclusão
dos autos proceder a busca pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD;
b) Não havendo referida assistência ou sendo prestada pela Defensoria Pública, encaminhar o processo à contadoria para
atualização do débito, também com a inclusão da multa. Em seguida, sem fazer conclusão dos autos proceder a busca pelo
sistema SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD;
4. Havendo penhora parcial ou integral do valor, intimar a parte para manifestar acerca de eventual impenhorabilidade no prazo
de cinco dias;
5. intimar a parte interessada para manifestação acerca da certidão negativa dos oficiais de justiça/avaliadores ou das
correspondências citatórias e intimatórias devolvidas pelos Correios sem cumprimento;
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6. Transcorrendo o prazo in albis, expedir o(s) respectivo(s) alvará(s) judicial(is) eletrônico(s) do(s) valor(es) principal e
honorários advocatícios sucumbenciais e/ou contratuais (artigo 22, §4º do CPC), se houver, intimando a parte interessada para
indicar nos autos os dados bancários para transferência, observando-se a Portaria TJTO nº 642, de 3 de abril de 2018, bem
como concluir os autos para extinção do cumprimento de sentença.
DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
1. Intimar o embargado, para impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do inciso II do art. 920 do CPC, com posterior
conclusão do feito para sentença.
DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
1. Devidamente autuada a execução de título executivo extrajudicial, o cartório deverá expedir, preferencialmente, AR (aviso de
recebimento) de citação do executado para pagamento no prazo de 3 (três) dias, em respeito ao princípio da celeridade
processual.
2. Havendo retorno o infrutífero do AR, deverá ser expedido mandado de citação. Em caso de necessidade de expedição de
carta precatória, os autos deverão ser conclusos para determinação nesse sentido.
3. Transcorrido o prazo para pagamento, o cartório deverá fazer a busca ativa nos sistemas SISBAJUD para tentativa de
penhora de ativos financeiros, em observância ao princípio da cooperação.
4. Sendo infrutífera, os autos deverão ser conclusos para tentativa de bloqueio de veículos automotores (RENAJUD) e busca de
bens pelo sistema INFOJUD.
5. Retornando infrutífero as tentativas pelos sistemas SISBAJUD RENAJUD e INFOJUD, a parte exequente deverá ser intimada
para informar bens passíveis de penhora no prazo de cinco dias.
6. Havendo penhora de ativos financeiros, de veículos automotores ou de outros bens, o cartório deverá intimar a parte autora
para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias;
7. Não sendo encontrados ativos financeiros ou bens para penhora e o exequente deixando de informá-los no prazo da
intimação, os autos deverão ser conclusos para lançamento de suspensão;
DO RECURSO DE APELAÇÃO
1. Interposto recurso de apelação em processo de natureza cível, após prolação de sentença de mérito, salvo nos casos de
improcedência liminar, intimar o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, juntadas ou
certificado o não oferecimento no prazo legal, remeter os autos ao tribunal competente, independentemente dos referidos atos
constarem na sentença ou nova conclusão;
2. Se o apelado interpuser apelação adesiva, intimar o apelante para apresentar contrarrazões, em seguida, juntadas ou
certificado o não oferecimento no prazo legal, remeter os autos ao tribunal competente;
DAS PROVIDÊNCIAS COMUNS
1. Remeter cada processo ao localizador específico, conforme a sua natureza.
2. Os atos ordinatórios praticados pelos servidores serão registrados no sistema E-PROC, com expressa referência a esta
portaria;
3. Nos casos omissões pela presente portaria, observar-se-á o artigo 151 do PROVIMENTO Nº 11/2019/CGJUS/TO, Os casos
de dúvidas referentes a procedimento determinado em comando judicial e/ou nesta Portaria serão resolvidos pelo Juiz
competente.
Art. 2º O presente ato administrativo regulamentar é de observância obrigatória dos servidores lotados na 1ª Vara da Comarca
de Augustinópolis. A inobservância poderá resultar em responsabilização nos termos da lei 1.818/2007 (estatuto dos servidores
civis do Estado do Tocantins);
Art. 3º Todos os servidores efetivos, comissionados e cedidos lotados na 1ª Vara da Comarca de Augustinópolis, deverão estar
cadastrados nos sistemas fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, v.g SISBAJUD; RENAJUD; INFOSEG; INFOJUD;
SERASAJUD; SNA; BNMP 2.0 entre outros.
Art. 4º A presente Portaria deverá ser encaminhada à Corregedoria Judicial de Justiça para análise e uma vez aprovada
encaminha para publicação no diário da justiça.
Art. 5º Esta portaria entre em vigor na data da sua publicação, passando a ter efeitos de forma imediata, aplicando-se aos feitos
em trâmite.
Publique-se. Cumpra-se.
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS
JUIZ DE DIREITO
TITULAR DA 1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS/TO

DIANÓPOLIS
1ª vara criminal
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 10 DIAS.
O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou
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dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 000034910.2022.8.27.2716, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado ERIVAN CARDOSO
RODRIGUES, brasileiro, nascido aos 18/12/1981, filho de Maria Silveira Rodrigues e Abdias Cardoso Rodrigues, inscrito no CPF
sob n.º 939.725.471-53 e RG n.º 353581 SSP/TO, como incurso nas sanções do Artigo 147, caput, do Código Penal. E como
esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e
intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio de advogado regularmente constituído
ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir
preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s)
réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria
Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito
fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos ulteriores termos do processo, a
que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 23 de Agosto de 2022. Eu, Gustavo
Bonifácio Ramos, Estagiário, digitei e conferi.

Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 000128540.2019.8.27.2716, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado OSVALDINO SOARES
DE JESUS, brasileiro, solteiro, desocupado, RG 1119159 SSP/TO, CPF (não informado), nascido em 01/08/1991, natural de
Conceição do Tocantins/TO, filho de Alceu Gonçalves de Jesus e Dinar Soares de Jesus, como incurso nas sanções do Artigo
163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal . E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias , por meio de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as
advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo
acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os
demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua
defesa e ser notificadodos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Dianópolis - TO, 23 de agosto de 2022. Eu, Patrícia Bezerra, Estagiária, digitei e conferi.

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (dez) dias
O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, MM. Juiz de Direito da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse
meio INTIMA ANDREIA PEREIRA DA SILVA, nascida aos 30/06/1992, com o CPF 057.103.381-41, brasileira, União Estável,
filha de Domingas Pereira da Costa, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de DEZ (10) dias, comparecer na
Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt,
01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL
nº 0002154-32.2021.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "Diante do exposto, aplicando analogicamente o Código de
Processo Civil, REVOGO A MEDIDA ANTERIORMENTE DECRETADA E DECLARO EXTINTO O FEITO, o que faço com
fundamento no art. 485, IV do CPC c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.". Para conhecimento de todos é passado o
presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO,
aos 23 de Agosto de 2022. Eu, Gustavo Bonifácio Ramos, Estagiário, por ordem do MM Juiz, digitei e conferi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (dez) dias
O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, MM. Juiz de Direito da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse
meio AGRESSOR AILTON BARBOSA SANTOS, brasileiro, nascido aos 15/01/1994, filho de Marcelina Barbosa e Ailson Gomes
dos Santos, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de DEZ (10) dias, comparecer na Vara Criminal desta
Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo
Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 000215432.2021.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "Diante do exposto, aplicando analogicamente o Código de Processo
Civil, REVOGO A MEDIDA ANTERIORMENTE DECRETADA E DECLARO EXTINTO O FEITO, o que faço com fundamento no
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art. 485, IV do CPC c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja
2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 23 de Agosto de
2022. Eu, Gustavo Bonifácio Ramos, Estagiário, por ordem do MM Juiz, digitei e conferi.

GUARAÍ
1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTOMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um requerimento de Medida Protetiva de Urgência em
favor da vítima:JULIANA NUNES DA ROCHA, como Autora, movido contra HELIO JOSE DA ROCHA, brasileiro, nascido aos
17/07/1976, natural de Presidente Kennedy/TO, filho de MARIA MENDES DA ROCHA e de JOSÉ HERCULINO DA ROCHA,
inscrio no CPF sob 864.577.051-20, estando atualmente em endereço incerto e não sabido. FICA INTIMADO PELO
PRESENTE, das seguintes medidas protetivas de urgência:1. AFASTAR-SE imediatamente do lar onde vivia em companhia da
vítima abstendo-se de para lá retornar sem prévia determinação judicial. 2. MANTER um DISTANCIAMENTO MÍNIMO de 300
metros em relação à vítima JULIANA NUNES DA ROCHA. até ordem judicial em contrário. 3. ABSTER-SE DE MANTER
CONTATO, de qualquer tipo, com a ofendida JULIANA NUNES DA ROCHA., seus familiares e testemunhas por qualquer meio
de comunicação, inclusive através de terceiros ou por escrito. 4. NÃO FREQUENTAR os lugares que a vítima costuma ir (bares,
padarias, lanchonetes, igrejas, casa de amigos em comum, escola etc.). 5. ADVIRTA-SE o representado HELIO JOSÉ DA
ROCHA de que deverá cumprir as medidas protetivas acima por prazo indeterminado, até ordem Judicial posterior que as
revogue ou modifique. 6. ADVIRTA-SE também o réu de que o descumprimento destas medidas protetivas, além de caracterizar
o crime de desobediência (art. 330, CP), poderá provocar a decretação da PRISÃO PREVENTIVA (art. 20, da Lei 11.340/2006).
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 15/08/2022. Eu, Aurenivea Souza Oliveira, digitei
e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente.

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Editais de publicações de sentenças de interdição
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000234477.2021.8.27.2721 , ajuizada por SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA MAIA em desfavor ISAIAS RODRIGUES DE
SOUZA, brasileiro, casado, aposentado, CPF n. 884.634.601-78, RG n. 1.270.967 SSP/TO, residente e domiciliado na Av.
Bernardo Sayão, 173, Centro, Presidente Kennedy-TO, CEP 77.745-000; feito julgado procedente e decretada a interdição do
requerido, por ser portador de sequelas em razão de múltiplos acidentes vascular isquêmico ou infarto cerebral CID 10–I 69.4,
relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeada CURADORA a Sra.
SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA MAIA, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença –
evento 88, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido
inicial e confirmo a liminar para, decretar a interdição de ISAIAS RODRIGUES DE SOUZA, com declaração de que é
relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil,
com redação dada pela Lei nº 13.146/2015, por ser portador de sequelas em razão de múltiplos acidentes vascular isquêmico ou
infarto cerebral CID 10 – I 69.4, tudo conforme o laudo juntado aos autos. Nomeio curadora do interditando, a Senhora SONIA
MARIA RODRIGUES DA SILVA MAIA, brasileira, casada, autônoma, RG: 357.342 SSP-TO, CPF: 003.261.571-07, residente e
domiciliada na Av. Araguaia, s/n, Centro, Presidente Kennedy-TO, Cep- 77745000, que não poderá por qualquer modo alienar
ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Fica advertida
ao curador que os valores porventura percebidos de entidade previdenciária ou de alugueres deverão ser aplicados
exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as
respectivas sanções.Em consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel
desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se o curador para assiná-lo em cartório,
ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizada a vender bens do interditado sem autorização judicial. Em
obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente interdição junto ao Registro Civil do interditando. Custas
pelo autor, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as
cautelas de estilo e anotações necessárias. P.R.I.C. Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado
por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito." Aos 02 de agosto de 2022. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
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Guaraí, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (22/08/2022). Eu, Leticia de Melo Ribeiro,
estagiária, digitei a presente. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Servidora de Secretaria, corrigi a presente.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
JUIZ DE DIREITO

Sentenças

Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados.
PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA n. 0003401-33.2021.8.27.2721
Requerente: A. DE C. N. H
Requerido: RAMON SOARES RIBEIRO, inscrito no CPF n.º 063.809.021-04
SENTENÇA: Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o presente pedido
de BUSCA E APREENSÃO DE BEM fulcrado no Decreto-Lei n. 911/69 (com nova redação dada pela Lei Federal n.
10.931/2004), consolidando na parte requerente a propriedade e a posse do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno
definitiva, valendo a presente como título hábil para a transferência de eventual certificado de propriedade, podendo a mesma
aliená-lo para quitação do débito existente. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e da verba honorária,
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Expeça-se ALVARÁ a requerente, autorizando-a a proceder à
transferência do veículo para terceira pessoa, caso haja necessidade. Na eventualidade de não serem interpostos recursos
voluntários no prazo legal, certifique-se a data do trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades de praxe. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Paraíso do Tocantins-TO, data certificada pelo sistema. 13 de agosto de 2022. RICARDO FERREIRA
LEITE JUIZ DE DIREITO.”
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados.
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0001923-97.2015.8.27.2721
Requerente: D. F.
Requerido: DARLEI CARNEIRO DE SANTANA, brasileiro, solteiro, filho de José Vieira de Santana e Madalena Carneiro Dias
Santana , inscrito no CPF n.º 051.888.851-74
SENTENÇA: Com essas considerações, EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO na forma do art. 924, II do CPC. Após o trânsito
em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 23 de agosto de 2022.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.”

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO (Portaria nº
843, de 06 de abril de 2022), na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 5000593-21.2008.8.27.2722 que a Justiça Pública
desta Comarca, como autora, move contra a acusada SIMONE LOPES FERNANDES FERRARA, brasileira, solteiro, estudante,
natural de Araguaçú/TO, nascida aos 02/10/1975, filha de Aurindo Fernandes da Cruza e Terezinha Maria Lopes, atualmente
em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 129, caput do CPB. E para que chegue ao
conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário
da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 22, cujo dispositivo segue
transcrito: "Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada SIMONE LOPES FERNANDES FERRARA,
pela prescrição de pretensão punitiva, em relação ao delito do art. 129, caput, do Código Penal, com fulcro nos arts. 107,
inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeça-se os ofícios necessários e dê-baixa
aos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sem custas." Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi,
Estado do Tocantins, aos 10/08/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO (Portaria nº
843, de 06 de abril de 2022), na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 5004814-08.2012.8.27.2722 que a Justiça Pública
desta Comarca, como autora, move contra o acusado GENERSON SOUSA LIMA, vulgo "Cumpadi", brasileiro, solteiro, técnico
em refrigeração, nascido aos 22/04/1978, natural de Redenção-PA, filho de Genesio Cristóvão de Lima e Maria Helena Xavier de
Souza, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do Artigo 330 do Código Penal
Brasileiro. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro
local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida
no evento nº 26, cujo dispositivo segue transcrito: " Ante o exposto, com resolução do mérito, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE do acusado GENERSON SOUSA LIMA, pela prescrição de pretensão punitiva, em relação ao delito do art.
330 do Código Penal, com fulcro nos arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal. Após o trânsito em
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julgado, expeça-se os ofícios necessários e dê-baixa aos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sem
custas." Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 10/08/2022. Eu, Luciana Barros Acácio
Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente.

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: OTAVIANO GONÇALVES NUNES, CPF/CNPJ n° 13107267104, 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 5011499-94.2013.8.27.2722, 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). 000128227, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 306,81 (trezentos e seis reais e oitenta e um centavos). Que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 23 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: OTACILIO RIBEIRO VIANA, CPF/CNPJ n° 12196606120, 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 5011497-27.2013.8.27.2722, 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). 000128223, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 527,56 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos). Que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 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: ELIZABETE GOMES FERREIRA, CPF/CNPJ n° 43981496191, 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 5011234-92.2013.8.27.2722, 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). 000123511, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 311,15 (trezentos e onze 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 23 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: JORGE MORAIS DA SILVA, CPF/CNPJ n° 28264436153, 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 5011209-79.2013.8.27.2722, 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). 000125837, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 172,08 (cento e setenta e dois reais e oito centavos). Que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 23 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: GERONCIO DA COSTA PARRIÃO, CPF/CNPJ n° 58681205153, 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 5011191-58.2013.8.27.2722, 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). 000124196, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 307,98 (trezentos e sete reais e noventa 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 23 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: EDVAN BRAZ GOMIDES, CPF/CNPJ n° 76497500197, 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 5011134-40.2013.8.27.2722, 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). 000123389, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 203,28 (duzentos e três reais e vinte 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 23 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: WILCO ANTONIO, CPF/CNPJ n° 04492137149, 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 5010964-68.2013.8.27.2722, 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). 129950, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 110,64 (cento e dez reais e sessenta e quatro centavos). Que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 23 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.

ITACAJÁ
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

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 Abertura de Inventário dos bens deixados em virtude do falecimento,
ab intestado de MANOEL DIAMANTINO DE SOUSA, era brasileiro, casado, lavrador/aposentado, portador do CI/RG n.º 612.829
2ª Via SSP/TO, inscrito no CPF n.º 095.339.581-20, nascido em 03/02/1944, filho de João Diamantino Gonçalves e Benigna
Diamantino de Sousa. Ação proposta por ALESSANDRA INÁCIO DIAMANTINA DUTRA, brasileira, casada pelo Regime de
Comunhão Parcial de Bens com Wleydson Morais Dutra, Enfermeira, filha de Manoel Diamantino de Sousa e Maria do Socorro
Inácio de Sousa, nascida aos 29/05/1975, inscrita no CPF n.º 826.967.051-00 e RG 23.152 2ª Via SSP/TO, residente e
domiciliada na Quadra 1003 Sul, Alameda 34, Lote 07, QI 23 – Palmas/TO – CEP 77.018-450, aos termos do processo 000048753.2022.8.27.2723 chave 250487286322. Despacho/decisão judicial de evento 09. E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça e fixado na portaria do Fórum, local de costume.
Itacajá/TO, 24 de agosto de 2022. Edvan Pereira Maciel, Servidor de Secretaria do Cartório de Família, Infância e Juventude,
Cível e Juizado Especial Cível, digitei e subscrevi. Matricula 343442.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1990/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ITACAJÁ, de 19 de agosto de 2022
A Excelentíssima senhora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito do Estado do Tocantins, respondendo como Juíza
substituta pela Comarca de Itacajá-TO, na condição de Diretor do Foro, no uso de suas atribuições legais;
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CONSIDERANDO as assinaturas dos contratos nº 73 e 74/2020 (eventos 3140060 e 3140734), contidos no processo SEI
n. 18.0.000035012-1;
CONSIDERANDO o teor do Memorando 1476 DSG, do processo SEI n. 22.0.000022411-5, solicitando dados atualizados acerca
do fiscal de execução de contrato relativo aos serviços de limpeza, copeiragem e recepção, exercidos pela empresa Ipanema
Empresa de Serviços Gerais e Transportes LTDA com inscrição no CNPJ sob o n°00.588.541/0004-25.
RESOLVE:
Artigo 1º. DESIGNAR a servidora Tainá Brasil Nunes matrícula funcional, 365434, Secretária do juízo, para exercer a função
de fiscal titular de execução de contrato nesta Comarca de Itacajá/TO, relacionado aos serviços acima especificados;
Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Itacajá-TO.
Publique-se. Registre-se.

MIRANORTE
1ª escrivania cível
Sentenças

EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001944-75.2012.8.27.2726/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: BANDEIRA E BANDEIRA LTDA
RÉU: JOSE FREIRE BANDEIRA
RÉU: CICERO FREIRE BANDEIRA
RÉU: FRANCISCO FREIRE BANDEIRA
SENTENÇA
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, determinando que sejam retirados os gravames que porventura existam sobre os bens imóveis e móveis do
executado constantes nestes autos. Custas, taxas e demais despesas processuais pelo executado. Após o trânsito em julgado,
promova-se a baixa. À COJUN para cobrança das custas. Publique-se. Intimem-se as partes (salvo se revel) para ciência e para,
querendo, renunciem a prazo recursal. Cumpra-se. Miranorte – TO, data cientificada nos autos. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de
Direito

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0002471-54.2022.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): PABLO FLORENTINO DE SÁ
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES , 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais,
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) PABLO FLORENTINO DE SÁ, brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos
26/07/1996, natural de , portador do RG n° 1309624 SSP/TO, inscrito no CPF n° 064.140.111-69, filho de Juracema Florentino
de Souza e Francisco Pereira de Sá,atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº
00024715420228272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
TOCANTINS, por seu órgão de execução, no exercício da competência estabelecida no artigo 129, I, da Constituição Federal,
vem, perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de: PABLO FLORENTINO DE SÁ, brasileiro, nascido aos
26/07/1996, natural de Palmas /TO, inscrito no CPF sob o nº 064.140.111-69 filho de Juracema Florentino de Souza, serralheiro,
telefone 63 98500-0156, residente e domiciliado na Alameda 12 QI 10, Nº 08, Quadra 405 Norte, nesta capital, pela prática da
conduta delituosa a seguir imputada e descrita: FATOS DELITUOSOS Constam dos autos de inquérito policial que no dia 29 de
outubro de 2021, por volta das 00h05min, durante o repouso noturno, na Alameda 26, lote 35, Quadra 404 Norte, na via pública,
próximo ao bar Quitanda, o denunciado, PABLO FLORENTINO DE SÁ, subtraiu, para sí, coisa alheia móvel consistente em uma
motocicleta, Marca/modelo Yamaha/YBR150 FACTOR E, ano/modelo 2018, Código RENAVAM 01167209726, Chassi
9C6RG3110J0015894, Nº do motor G3G2E043074, placa QKG7499, pertencente a vítima Caio César Manoel Pacheco Otoni
Pimenta. Segundo restou apurado, na data e local acima mencionados, o ora denunciado, já de posse da res furtiva, evadia-se
do local do fato empurrando a moto da vítima, quando foi avistado pela testemunha Marcilon Rosa de Oliveira, que já o tinha
visto momentos antes próximo ao bar quitanda em atitude suspeita, tendo alegado que o denunciado havia tentado furtar sua
moto, pois sua ignição estava danificada, o que o deixou desconfiado e o levou ao encalço do autor no momento em que este
empurrava a moto da vítima. A imobilização do denunciado ocorreu com a ajuda de populares , momento no qual a testemunha
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Marcilon relatou ter batido no portão da casa onde se encontrava a moto e perguntado a vítima Caio se aquela moto seria de sua
propriedade, tendo este informado que sim, momento no qual houve o acionamento da polícia. Diante do ocorrido, os agentes
realizaram a prisão em flagrante do denunciado e o conduziram a 1ª Central de atendimento da polícia civil em Palmas. Em sede
de interrogatório o denunciado negou a prática delitiva, aduzindo ter se aproximado da moto que supostamente tentou furtar e
cuja ignição fora danificada, somente para urinar e alegou ter colocado uma faca de cozinha na ignição, todavia aduziu que não
tentou ligá-la. Quanto a segunda moto, alegou que não a empurrou e que já estava indo embora, somente com o capacete na
cabeça, e quando questionado se havia feito uso de droga, afirmou que sim (evento 01). O objeto furtado foi restituído à vítima,
no momento em que houve a imobilização do denunciado com a ajuda de populares, conforme extraise do evento 01. A
autoridade policial considerou presentes os elementos autoria e materialidade, realizando o indiciamento do investigado. Vale
destacar que o denunciado não faz jus ao Instituto despenalizador do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no Art. 28 A do
CPP, tendo em vista que em pesquisa no sistema e-proc, constam duas ações penais em seu desfavor, afastando a
possibilidade de seu oferecimento, pois conforme estabelece o Artigo 28-A,§ 2º, inciso II do CPP, é vedada sua propositura
quando o indivíduo aparenta ter uma conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, sendo este o caso em tela. Assim
agindo, o denunciado PABLO FLORENTINO DE SÁ incidiu nas condutas descritas no art. 155, na forma do § 1º do CPB, motivo
pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado
citado para apresentar resposta à acusação, designada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas
adiante arroladas, interrogatório do réu e demais providências, seguindo-se o feito até final sentença condenatória. Requer ainda,
a fixação de indenização mínima por danos materiais ou morais causados a vítima, na forma do art. 387, inc. IV, do Código de
Processo Penal. Palmas/TO, data certificada pelo sistema DESPACHO: Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não for
encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias." No caso em tela, o réu não foi encontrado para citação e o
Ministério Público informou que restaram esgotadas as possibilidades de encontrar seu endereço atual. Além disso, há
informação do policial penal Anderson Ribeiro da Cruz de que o réu não se encontra recolhido em nenhuma unidade
prisional deste Estado (evento 24). Portanto, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do CPP. Transcorrido o prazo de
15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, faça-se conclusão para os fins do art. 366, do CPP. Ao final,
conclusos. Data certifica no sistema e-proc.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é
Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 32186752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado,
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença
do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso
de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de
costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO,
18/08/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00437202420188272729
Denunciado: ROGERIO VALADARES DOS SANTOS
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00437202420188272729 , tendo como Réu:
ROGÉRIO VALADARES DOS SANTOS, Brasileiro, Ajudante de obras, Inscrito no CPF sob o nº.023.502.611-58, Nascido
em 08/08/1983, com 39 anos de idade, Filho de Madalena dos Santos Silva como o denunciado encontra-se atualmente em local
incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito:
“(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada
ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107 do Código
Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em
julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos
órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Na hipótese da existência de bem(ns) apreendido(s), proceda-se
com a adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar
conclusão sob certificação. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta
própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da Acusação e Defesa, bem como as pessoas que
figurarem na condição de vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) autor(es) do(s) fato(s), no que couber. Providencie-se o
necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E,
para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de
costume. Palmas -TO, aos 11/08/2022. Eu, CLARICE ROBERTO DE CARVALHO, Estagiária. MAT. 364694 digitei. Documento
eletrônico assinado por ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA, 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
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documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 6124991v3 e do código CRC 84708a5c.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00425380320188272729
Denunciado: HARAMBURU ALVES DA MOTA
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00425380320188272729 , tendo como Réu:
HARAMBURU ALVES DA MOTA, Brasileiro, União estável, Assistente de serviços telefônicos, Natural de Tasso
Fragosso/MA, inscrito no CPF sob o nº 862.671.671-00, Filho de Eunetes Tavares da Mota e Ildene Alves da Silva, como o
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida
conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz
respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O
PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da
extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor
depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta
sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se
Acusação, Assistência da Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber.
Providencie-se o necessário [inclusive recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s) precatória(s) pendentes] e, ultimadas
as providências, arquivem-se os autos, cientes acusação e defesa. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO”
E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de
costume. Palmas -TO, aos 16/08/2022. Eu, CLARICE ROBERTO DE CARVALHO, Estagiária. MAT. 364694. digitei. Documento
eletrônico assinado por ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA, 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 6153147v4 e do código CRC d2e77b73.

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 Amâncio de Oliveira, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível,
processam-se os autos de Ação Execução Fiscal n.º 0000736-67.2019.8.27.2736 em que ESTADO DO TOCANTINS move em
face AFONSO E MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ nº 10.334.481/0007-10, IGOR MOREIRA AFONSO
PEREIRA, CPF. 947.543.571-91 e RODRIGO MOREIRA AFONSO PEREIRA, CPF. 013.416.311-76 com endereço em
local incerto e não sabido, sendo o presente para CITAR os requeridos acima mencionados, para no prazo de 05 (cinco) dias,
pagar a dívida com juros, multas de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas
as regras do artigo 7º e 8º da Lei 6.830/80. Na hipótese de pronto pagamento e não ajuizamento de embargos fixa os honorários
advocatícios em 10% do valor total do débito corrigidos. Caso não haja manifestação será nomeado curador Especial. E para
que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá
ser publicado uma vez em Jornal de ampla circulação e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Ponte Alta/TO, 22 de agosto de 2020. Eu, Adilma Aires Pimenta Silva Ribeiro, Escrivão cível em substituição
automática que digitei e subscrevo.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00080360920218272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: ENOQUE VICENTE FERREIRA
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 00080360920218272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) ENOQUE VICENTE FERREIRA, brasileiro, união
estável, operador de máquina, nascido aos 30/06/1978, natural de Porto Nacional/TO, filho de Francisca Vicente Ferreira,
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RG 3717062 SSP/GO, CPF 870.940.881-91, residente na Rua 09 SE, n. 251, Qd. 18, Lt. 09, Setor Vila Operária, Porto
Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de
00080360920218272737,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 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/41) e 147 do Código
Penal Brasileiro e aplicando-se as disposições dos artigos 5º, 7º, I e II, 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 ver (em) processar,
promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, ao 24 de agosto de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina
Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00067644320228272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: JONAS ALISSON DOS SANTOS
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 00067644320228272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) JONAS ALISSON DOS SANTOS, vulgo “Jonas .50”,
brasileiro, solteiro, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 13/12/2000, CPF nº 075.267.031-01, filho de Valdeson José
dos Santos e de Maria Cristina Gomes dos Santos, residente e domiciliado na Rua 02, QD. 02, LT. 22, nº 57, Setor Beira
Rio, em Porto Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito,
consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos
e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de
00067644320228272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
denunciado(s) como incurso(s) no artigo 155, § 4º, inciso I.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não
apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m)
citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em)
notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos
é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 24 de
agosto de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de
Direito.

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

Procedimento Comum Cível Nº 0012066-24.2020.8.27.2737/TO
AUTOR: SANDRA LIMA DA CUNHA AGUIAR
RÉU: ARMANDO LOURENCIO DE ARAUJO
RÉU: JOAO LIMA DE ARAUJO
EDITAL Nº 6194223
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE JOÃO LIMA DE ARAÚJO - 1ª PUBLICAÇÃO
A Doutora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito 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 JOÃO LIMA DE
ARAUJO para NOMEAR a autora SANDRA LIMA DA CUNHA AGUIAR como curadora definitiva do interditado JOÃO LIMA
DE ARAÚJO, em substituição ao anterior curador ARMANDO LOURENÇO DE ARAÚJO. AUTOS Nº:001206624.2020.8.27.2737 requerida por nomear SANDRA LIMA DA CUNHA AGUIAR decretou a interdição do(a) requerido conforme
se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE
JOÃO LIMA DE ARAÚJO NOMEANDO-LHE CURADOR (A) NA PESSOA DE SANDRA LIMA DA CUNHA AGUIAR 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)
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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, 19 DE AGOSTO DE 2022. (A) ADALGIZA VIANA DE SANTANA - JUIZA 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 - Servidor a
disposição, digitei. ADALGIZA VIANA DE SANTANA Juíza de Direito.

TOCANTINÓPOLIS
1ª vara criminal
Intimações às partes
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Autos n° 5000436-23.2010.8.27.2740
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Acusado (a): FRANCISCO BISPO DOS SANTOS
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO do (a) acusado (a): FRANCISCO BISPO DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos
17/01/1973, filho Valério Bispo dos Santos e de Luzia de Jesus Lopes dos Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido,
da Sessão de Júri designada nos autos acima identificados, a realizar-se no dia 27/09/2022, às 08h, na sala do Tribunal do Júri
da Comarca de Tocantinópolis-TO. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei.
Assinatura e data certificados eletronicamente. Documento eletrônico assinado por HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de
Direito.

WANDERLÂNDIA
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE JURADOS E JURADOS SUPLENTES - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Presidente do Tribunal do Júri
desta Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc... FAÇO saber a todos quantos o presente edital de
convocação virem, que tendo designado a 2ª temporada do Tribunal do Júri Popular, que funcionará no mês de setembro do ano
de dois mil e vinte e dois, em dias úteis e que, havendo procedido ao sorteio dos vinte e cinco jurados e quinze jurados
suplentes, que terão de servir na mesma sessão, foram sorteados os seguintes: Aberta a urna geral foram sorteados os nomes
dos seguintes jurados para trabalharem na 2ª temporada, nos dias 13, 15, 20, 22, 27, 29 de setembro do ano de 2022, onde
haverá seis sessões de julgamento: 1.ÂNGALA SAMARA ALVES DE ALMEIDA, 2. ELIENE GONÇALVES SIQUEIRA
FERREIRA, 3.ELIZANGELA MOURÃO DA COSTA, 4.JOÃO VITOR GERGIL DO NASCIMENTO, 5.VINICIUS DIAS DIORGES,
6. FRANCINETE RIBEIRO FERREIRA FONSECA, 7.ADRIANA GOMES FERREIRA, 8.VILCIANE RAMOS JARDIM,
9.SHISLEIANY FERREIRA DA SILVA, 10.MARCILENE PEREIRA DE SOUSA, 11.ARIEL MAISA BRAULINO GONÇALVES,
12.ANDRÉ LUÍS ALMEIDA BATISTA, 13.ELIEZER SILVA SAMPAIO, 14.DEUSIMAR DIAS DA SILVA, 15.HYGOR TORRES
RODRIGUES WANDERLEY, 16.JAIRES GOMES FERREIRA, 17.ANA LÍDIA PEREIRA DE ARAÚJO, 18.ROSICLEUSA DE
JESUS CORTES, 19.VALDENE PEREIRA LIMA DA SILVA, 20.MARCOS ANDRE VIANA DE FREITAS, 21.JOSÉ RIBAMAR
JUNIOR CHAVES, 22.ANTONIO ALVES DE SOUSA, 23.PRISCILA DA SILVA DA ROSA, 24.ELLEN LORRANE DE BRITO LIMA
OLIVEIRA, 25.ROSIMEIRE PEREIRA OLIVEIRA. Os nomes a seguir referem-se aos jurados suplentes que deverão comparecer
a todas as sessões de julgamento da 2ª Temporada: 1.KEILIANE MORAIS CONCEIÇÃO, 2. EUZÉBIO ALVES FERREIRA
FILHO, 3.IVONY FERREIRA LOPES, 4.ROSÂNGELA ARAÚJO CAVALCANTE, 5.MEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 6.MARIA
LUIZA ALVES DE SOUSA, 7.AMADEU DE SOUSA SÁ, 8.KAROLYNNE LIMA GUIMARÃES, 9.MIRIAM PEREIRA
MARTINS,10.ELIANA LOPES LIMA, 11.NATALIA CRISTINA DIAS DE SOUSA, 12.BONI IRIS RODRIGUES PEREIRA,
13.MARIA DIVINA CARNEIRO DE ALMEIDA, 14.FLÁVIO LUIS ANGELO DE SOUSA, 15.ORÁCIO DA SILVA NEGREIROS.Tudo
em conformidade com as novas redações aos artigos do Código de Processo Penal, com a Lei 11.719/08, cuja transcrição da
função do jurado segue abaixo:Seção VIIIDa Função do Jurado‘Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento
compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos
trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica,
origem ou grau de instrução.§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.’ (NR) Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:I – o
Presidente da República e os Ministros de Estado;II – os Governadores e seus respectivos Secretários;III – os membros do
Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais;IV – os Prefeitos Municipais;V – os
Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública;VII – as autoridades e os servidores da polícia e de segurança pública;VIII – os militares em
serviço ativo;IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; X – aqueles que o requererem,
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demonstrando justo impedimento.’ (NR) ‘Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou
política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o
serviço imposto.§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial,
filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada
para esses fins. § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.’
(NR)‘Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de
idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.’ (NR)‘Art. 440. Constitui
também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas
e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção
voluntária.’ (NR)‘Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão
do júri.’ (NR) ‘Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se
antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo
com a sua condição econômica.’ (NR) ‘Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente
comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.’ (NR) ‘Art. 444.
O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.’ (NR)‘Art. 445. O
jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os
juízes togados.’ (NR) ‘Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas,
faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.’ (NR) Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins aos 19 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. Eu,
____Ana Aparecida Pedra Dantas Técnica judiciária. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz de Direito.

XAMBIOÁ
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0000238-79.2021.8.27.2742/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: SAULO BARROS BORBA
EDITAL DE CITAÇÃO DO DENUNCIADO
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz Titular da Comarca de Xambioá/TO,Estado do
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido
nos autos supra, em que figura como denunciado:SAULO BARROS BORBA, brasileiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos
12.01.1976, filho de Clementino de Cerqueira Borba e de Francisca Barros dos Santos, inscrito no CPF nº 522.212.293-04,
incurso no crime do art. 157, § 2º, inciso I, e § 3º, última parte, combinado com o art. 61, inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e “g”, ambos
do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990 , e denunciado em 19/03/2021, estando atualmente em local
incerto e não sabido. FICA pelo presente EDITAL CITADO, para que, apresente sua resposta, por escrito, por meio de
advogado (prazo de 10 dias) ou Defensor Público (prazo de 20 dias), cientificando-o de que poderá(ão) arguir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O acusado deverá também, por ocasião da
qualificação das testemunhas, informar os telefones com WhatsApp e email das testemunhas, a fim de viabilizar a
audiência por videoconferência, tudo conforme decisão transcrita: “A denúncia oferecida nos autos em epígrafe contém a
exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias, a qualificação e identificação do acusado, a classificação do crime e o
rol das testemunhas. A exordial acusatória preenche, portanto, os requisitos do art. 41 do CPP. Igualmente, não se apresentam
quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP que justifiquem sua rejeição. Com efeito: a) não há inépcia, pois a narração do fato é
clara, assim como a individualização da conduta criminosa; b) estão presentes os pressupostos processuais e as condições da
ação; c) é patente a existência de justa causa, pois a ação penal está sustentada em lastro probatório mínimo (materialidade e
indícios de autoria), conforme se infere do procedimento apuratório relacionado. Ante o exposto, RECEBO a denúncia. Sendo
assim: I – CITE(M)-SE o(s) acusado(s) para apresentar sua resposta, por escrito, por meio de advogado (prazo de 10 dias) ou
Defensor Público (prazo de 20 dias), cientificando-o de que poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário.O acusado deverá também, por ocasião da qualificação das testemunhas,
informar os telefones com WhatsApp e email das testemunhas, a fim de viabilizar a audiência por videoconferência. No ato de
citação o(s) denunciado(s) deverá(ão) informar ao Oficial de Justiça se possuem ou não condições financeiras de contratar(em)
advogado para defender-lhes sem prejuízo de seu próprio sustento. Em não possuindo o(s) réu(s) condições financeiras de
contratar advogado ou deixando de constituí-lo, REMETAM-SE os autos, de plano, ao Defensor Público Estadual com
atribuições neste Juízo para lhe(s) defender.II –Se o acusado for citado pessoalmente e não apresentar a resposta no prazo legal
ou não constituir defensor, NOMEIO desde já um dos Defensores Públicos com atribuições neste Juízo para lhe defender, o qual
deverá ser intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta (CPP, art. 396-A, § 2º).Por ocasião da resposta, o
Defensor deverá informar os telefones com WhatsApp e email do réu e das testemunhas, para eventual audiência por
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videoconferência. III–Eventualmente frustrada a citação pessoal, DÊ-SE VISTA AO MP, ficando desde já consignado que não
cabe a este Juízo a realização de diligências para a obtenção do endereço do réu, ônus da acusação, sobretudo quando o
Ministério Público dispõe de poderes requisitórios para o exercício desse mister, inclusive, com acesso à rede INFOSEG
(TACRSP, RT 682/330-1 e COR 70058729468, TJRS).Se o endereço for elucidado, CITE-SE, independentemente de nova
conclusão. IV – Caso não seja elucidado o endereço do(s) réu(s), CITE-SE POR EDITAL com prazo de 15(quinze) dias para o
fim exclusivo de o(s) acusado(s) oferecer defesa no prazo de 10 (dez) dias. Nesta hipótese, expirado o prazo do edital acrescido
do prazo para a defesa, e não comparecendo o(s) acusado(s), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do
prazo, CERTIFIQUE-SE e venham-me os autos conclusos no localizador pertinente (CLS DEC SUSPENSÃO 366), para
deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. V – Após o oferecimento da resposta à
acusação, venham os autos conclusos para o localizador CLS RATIFICA DENÚNCIA, para juízo de ratificação da denúncia
(CPP, art. 397) e designação de audiência, se for o caso (CPP, art. 399). .. (Dr. Sérgio Aparecido Paio –Juiz de Direito.
Xambioá, 23/03/2021.Cota MP: MM. Juiz, Considerando que a tentativa de localizar o denunciado restou frustrada, o Ministério
Público requer o prosseguimento do feito com a citação por edital nos termos do art. 361 do CPP. Xambioá/TO, data e hora do
sistema. Saulo Vinhal da Costa Promotor de Justiça. Xambioá, 09/06/2022. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum
local.Vara Criminal de Xambioá, aos vinte e três dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Vinte e dois (23/08/2022
).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952, que digitei.(a) Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza,
Juiz de Direito.”
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0002540-18.2020.8.27.2742/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: DENILSON NUNES DA SILVA
EDITAL DE CITAÇÃO DO DENUNCIADO
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Excelentíssimo Senhor Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz Titular da Comarca de Xambioá/TO,Estado do
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido
nos autos supra, em que figura como denunciado: DENILSON NUNES DA SILVA, brasileiro, natural de São Geraldo do
Araguaia/PA, nascido aos 05.06.1998, filho de José Rufino da Silva e de Deliza de Oliveira Nunes, inscrito no CPF nº
033.158.012-82, incurso no art.157, § 2º, I e II (redação antiga) e § 3º, I, do Código Penal, com implicações na Lei nº 8.092/1990
e denunciado em 13/04/2020, estando atualmente em local incerto e não sabido. FICA pelo presente EDITAL CTADO,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça resposta escrita à acusação que lhes são feita. Ressalte-se que em sua
defesa os acusados poderão 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 a sua intimação, quando
necessário. Advirta-se os acusados que a defesa prévia deverá ser apresentada por advogado constituído. Caso não seja
apresentada defesa no prazo estipulado, desde já nomeio o Defensor Público da Comarca para patrocinar a defesa do acusado,
conforme teor da decisão transcrita: “O relatório é dispensável, decido: O Ministério Público do Estado do Tocantins, por sua
Promotora de Justiça, ofereceu denúncia em desfavor de WESLEY ALESSANDRO VIEIRA BARROS e DENILSON NUNES DA
SILVA como incursos no art. 157, § 2º, I e II (redação antiga) e § 3º, I, do Código Penal, com implicações na Lei nº 8.092/1990.
Verificando que não é o caso de absolvição sumária dos denunciados, vez que não há a existência de nenhuma das hipóteses
elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia ofertada porque contém os requisitos legais e narra
circunstanciadamente a atuação dos denunciados, propiciando-lhes ampla defesa. Determino a citação dos denunciados para
que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça resposta escrita à acusação que lhes são feita. Ressalte-se que em sua defesa os
acusados poderão 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 a sua intimação, quando necessário.
Advirta-se os acusados que a defesa prévia deverá ser apresentada por advogado constituído. Caso não seja apresentada
defesa no prazo estipulado, desde já nomeio o Defensor Público da Comarca para patrocinar a defesa do acusado. Autorizo,
desde já, e com a finalidade de evitar maiores delongas processuais, o cumprimento do mandado de citação e intimação nos
termos do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil (fora do horário de expediente). Defiro a cota ministerial: prazo de 10 (dez)
dias. Intime-se. Xambioá, data certificada no sistema E-proc.. Xambioá, 15/04/2020. (ass) Juiz de Direito– Dr.José Eustáquio de
Melo Júnior – Juiz de Direito. COTA MP: M. Juiz, Após buscas nos bancos de dados disponíveis, informo que não foi possível
localizar o paradeiro do denunciado Denilson Nunes da Silva. Assim, o Ministério Público requer a citação do acusado por
edital (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, do CPP.
Xambioá/TO, data e hora do sistema. Saulo Vinhal da Costa. Promotora de Justiça. E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do
Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos vinte e três dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Vinte e dois (23/08/2022
).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952, que digitei.(a) Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza,
Juiz de Direito.”
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Ação Penal de Competência do Júri Nº 0000930-44.2022.8.27.2742/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: MARLON DE ASSIS SANTOS
EDITAL DE CITAÇÃO DO DENUNCIADO
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz Titular da Comarca de Xambioá/TO,Estado do
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido
nos autos supra, em que figura como denunciado MARLON DE ASSIS SANTOS, brasileiro, profissão ignorada, CPF
073.039.761-08, natural de Brejo Grande do Araguaia – PA, nascido aos 05/02/1990, filho de Luis Rodrigues dos Santos e
Romilda de Assis de Oliveira, incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob os
influxos da Lei de Crimes Hediondos e denunciado em 30/05/2022, estando atualmente em local incerto e não sabido.
FICA pelo presente EDITAL CTADO, para apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de
advogado ou de Defensor Público. Do mandado deverão constar as prerrogativas previstas no artigo 396-A do CPP.
Cientifique-se a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir
as provas que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as. Advirta-se que no caso de apresentação
de rol de testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arrolada,
conforme teor da decisão transcrita: “Vistos, etc. Recebo a denúncia por preencher os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal e não se apresentar, prima facie, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP. Assim, adotem-se os
seguintes expedientes: 1. cite(m)-se o(s) acusado(s) para apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por
meio de advogado ou de Defensor Público. Do mandado deverão constar as prerrogativas previstas no artigo 396-A do CPP.
Cientifique-se a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir
as provas que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as. Advirta-se que no caso de apresentação
de rol de testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arrolada. 1.1. no ato de
citação, o Oficial de Justiça deverá questionar se o(s) acusado(s) possuem condições financeiras ou interesse em
constituir defensor, o que deverá ser certificado nos autos no momento da devolução do mandado. 2. realizada a citação
pessoal do(s) acusado(s) e não apresentada resposta no prazo legal ou não tendo sido constituído defensor, bem como na
hipótese de o(s) acusado(s) informar(em) que não possui condições financeiras ou interesse em constituir defensor, remetam-se
os autos para o(a) Defensor Público(a) atuante neste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta (art. 396-A,
§2º, do CPP). 3. não realizada a citação pessoal e não havendo informações sobre a localização do(s) acusado(s), havendo
requerimento, desde já, autorizo a expedição de ofício para as empresas de água, luz e telefonia (Oi, Tim, Vivo e Claro) - do
Estado do Tocantins - com a finalidade de localizar o atual endereço da parte ré. O ofício deverá conter todos os dados do
acusado, informados na denúncia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para resposta. 3.1. sendo encontrado novo endereço, expeçase o necessário para a citação. 4. caso as respostas retornem com endereços já existentes nos autos, certifique-se e cite-se o(s)
réu(s) em local incerto e não sabido por intermédio de edital, na forma do art. 361 do Código de Processo Penal. 4.1. se citado
por edital o(s) réu(s) não comparecer(em) aos autos nem constituir(em) defensor, dê-se vista dos autos ao Ministério Público,
pelo prazo de 05 (cinco) dias. Xambioá, 31/05/2022. Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito.” COTA MP: MM.
Juiz, Considerando que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido, o Ministério Público requer a citação por edital. Pede
deferimento. Xambioá, 05 de julho de 2022. Ricardo Alves Peres Promotor de Justiça (em substituição). E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e
afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos vinte e três dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e
Vinte e dois (23/08/2022 ).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952, que digitei.(a) Dr. Frederico
Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito.”

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

ARAGUAÍNA
2ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0009271-12.2018.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
RÉU: PAULO SÉRGIO PEREIRA CARDOSO
EDITAL Nº 5354237
CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO – EMBARGOS – PRAZO DE 30 ( TRINTA ) DIAS
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o
feito da Execução de Título Extrajudicial, protocolo nº 0009271-12.2018.8.27.2706 e chave do processo nº 184041747418,
ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE a parte executada/requerida PAULO SÉRGIO
PEREIRA CARDOSO atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três)
dias efetue o pagamento do valor total da dívida, no montante de R$ 350.184,94 (trezentos e cinquenta mil, cento e oitenta e
quatro reais e noventa e quatro centavos), acrescido de correção monetária, das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, ou, em igual prazo, nomeie bens passíveis de penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorados
livremente bens que bastem a garantir a execução, dívidas estas representadas pela cédula pignoratícia n. 40/01348-0. INTIMA-
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SE a parte executada/requerida acima nominada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer
EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em
execução, inclusive custas e honorários de advogado, REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS)
PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com
respeitável despacho do evento 59. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será
publicado no Diário da Justiça e duas (2) vezes em jornal de circulação local, além de ser afixado no placar do Fórum local.
Ressalva-se que a publicação será feita apenas em órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e
vinte e dois (10/05/2022). Eu, Ana Neri do Rego Cunha, Técnico Judiciário, que conferi e digitei. Documento eletrônico assinado
por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, 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 5354237v2 e do código
CRC add01df3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA
Data e Hora: 10/5/2022, às 13:42:9
GURUPI
1ª VARA CÍVEL

MONITÓRIA Nº 0004778-41.2018.8.27.2722/TO
AUTOR: MCM - COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA
RÉU: ALTAMIRO MARTINS DE SOUZA
EDITAL Nº 6082943
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS
CITANDO: ALTAMIRO MARTINS DE SOUZA
OBJETIVO: CITAÇÃO do ALTAMIRO MARTINS DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 17600790734, do inteiro teor do autos nº
00047784120188272722, Ação Monitória, que lhe move MCM - COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA, de todos os
termos da inicial para, querendo, oferecer EMBARGOS MONITÓRIOS no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se
presumir verdadeiras as alegações de fato articuladas pela parte autora (NCPC, art. 341 e 344), bem como constituir-se de pleno
direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º), bem como INTIMADO para PAGAR OU ENTREGAR A COISA ou
EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER, (conforme o caso), em desfavor da parte ré, no prazo de 15 (quinze)
dias concedendo-lhe dias úteis para cumprimento, bem como pagamento dos honorários advocatícios, estes FIXADOS no
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa (NCPC, art. 701), sob pena de constituir-se de pleno direito o
título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º). 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, 08/08/2022. FÁBIA SOARES SIRIANO, diretora de secretaria
judiciária, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Apostilas
Apostila, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar o servidor CARLOS JOSÉ BONTEMPO, ocupante
do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, na Diretoria-Geral, a partir de 29 de agosto de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar a servidora JANETE ALMEIDA GOMES, ocupante
do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, na comarca de Miracema do Tocantins, a partir de 29 de agosto de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Apostila, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar o servidor LUCAS PARENTE DE OLIVEIRA,
ocupante do cargo em comissão de assessor jurídico de 1ª instância, na 2ª Vara da Comarca de Cristalândia, a partir de 29 de
agosto de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar a servidora SHEILA BARROS MORENA, ocupante
do cargo de Distribuidora, na Diretoria Judiciária, a partir de 29 de agosto de 2022.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar SEBASTIÃO CESAR PINTO DE SOUSA,
ocupante do cargo de Escrivão Judicial, na comarca de Cristalândia, a partir de 29 de agosto de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO,
ocupante do cargo de Técnica Judiciária, na comarca de Cristalândia, a partir de 29 de agosto de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar LUZIA MONTEIRO VALADARES, ocupante do
cargo de Técnica Judiciária, na comarca de Cristalândia, a partir de 29 de agosto de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar ARION DO NASCIMENTO LOPES, ocupante do
cargo de Escrivão Judicial, na comarca de Cristalândia, a partir de 29 de agosto de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar FREDERICO MAX RUAS ALMEIDA, ocupante do
cargo de Técnico Judiciário, na comarca de Cristalândia, a partir de 29 de agosto de 2022.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Decreto
Decreto Judiciário Nº 209, de 24 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 22.0.000025692-0,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Thompson Andrade de França para o cargo de provimento
em comissão de Chefe de Secretaria da Vara Cível da Comarca de Araguacema.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decisões
PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

22.0.000024382-9
ESMAT
Contratação de instrutora para ministrar o curso de Inglês Intermediário

Decisão Nº 4945, de 24 de agosto de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da instrutora
Cláudia Regina Carreira Marques, para ministrar o curso Inglês Intermediário?, para magistrados(as) e servidores(as) do
Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 13/09 a 13/12/2022, com 80 horas/aulas,
pelo valor de 16.000,00 (dezesseis mil reais), com base no art. 25, II, c/c art. 13, VI, da lei 8.666/93.
A aprovação do Projeto pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense e a determinação do prosseguimento na
contratação encontram-se nos eventos 4489265 e 4503127.
O Ofício 6017 DEESMAT (4490742) indica que a contratação pretendida está prevista no subitem 10.4.8 do Plano de
Contratações 2022, SEI nº. 21.0.000009932-2, evento 4427818, tendo sido autorizada a continuidade da contratação pelo
Despacho 58831 ASTDG (4506557).
Considerando os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (4524073) e, comprovada a
disponibilidade orçamentária ((4520293 e 4523272)), nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei
8.666/93, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral (4524521), com vistas a
contratação direta da instrutora Cláudia Regina Carreira Marques, para ministrar o curso Inglês
Intermediário a magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EAD, no período de
13/09 a 13/12/2022, com 80 horas/aulas, pelo valor de 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme proposta sob o evento
4490906 e Projeto Básico 204 (4490908).
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à:
1. ASPRE para a publicação da decisão.
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho;
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado.
4. À DCC, para juntada e assinatura do Contrato
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se,
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Editais

Edital Nº 456, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e
na forma das normas contidas no art. 37, IX, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei Estadual nº
2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins, e considerando o contido nos autos SEI nº 21.0.000010509-8, que trata da realização do processo seletivo para
contratação temporária de pessoal por prazo determinado e formação de cadastro reserva, bem como no processo SEI nº
22.0.000023981-3, CONVOCA a candidata a seguir especificada para, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da
publicação deste edital no Diário da Justiça, apresentar a documentação necessária à formalização da contratação, nos termos
dos itens 11.5.1, 11.5.2 e 11.6 do Edital nº 316/2021.

ORD
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RESULTADO DEFINITIVO
CADASTRO RESERVA
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1. A convocada deverá encaminhar a documentação por meio do e-mail institucional da respectiva Comarca de opção, dfpalmas@tjto.jus.br.
2. Demais orientações poderão ser obtidas por meio de contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor pelo tel. (63) 32184251.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias
PORTARIA FÉRIAS Nº 1303/2022, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Milene de Carvalho Henrique, matrícula nº 177143, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 12/09 a 11/10/2022, para serem usufruídas em 21/11 a 20/12/2022, em razão de alteração de
aquisitivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 1304/2022, de 24 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Eduardo Barbosa Fernandes, matrícula nº 129941, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 08/09 a 07/10/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
Portaria Nº 2023, de 24 de agosto de 2022
Dispõe sobre a institucionalização do Portfólio de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, instituída pela Resolução/CNJ nº 325/2020;
CONSIDERANDO o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para o período de 2021-2026,
instituído pela Resolução/TJTO nº 47/2020;
CONSIDERANDO a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, ENTIC-JUD, para o
período de 2021-2026, instituída pela Resolução/CNJ nº 370/2021;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais da publicidade e eficiência, regentes da Administração Pública previstos no art.
37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as deliberações registradas no processo SEI nº 22.0.000009334-7, 22.0.000013458-2 e 22.0.000022741-6.
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído e aprovado o Portfólio de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação, composto pelo endereço
de produção e gestores negociais dos sistemas, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nos termos desta
Portaria.
Parágrafo único. O Portfólio de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação de que trata o caput deste artigo,
encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.tjto.jus.br/tic/index.php/governanca-de-tic/planos, e é parte integrante
desta Portaria.
Art. 2º O documento instituído por meio desta Portaria será revisto anualmente, devendo ser amplamente divulgado, com
deliberação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGesTIC e posterior aprovação da Presidência.
Parágrafo único. Caberá a Diretoria de Tecnologia da Informação o constante monitoramento, consolidação e catalogação de
novas soluções de TIC, bem como, ações para garantia da continuidade da oferta das mesmas, considerando os instrumentos
normativos pertinentes do Poder Judiciário Tocantinense e Conselho Nacional de Justiça.
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Art. 3º Os órgãos e unidades integrantes do Poder Judiciário do Tocantins devem comunicar a Diretoria de Tecnologia da
Informação quando da mudança de endereços de produção, bem como, da alteração de gestores negociais, visando a
conformidade da informação disponibilizada.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2523/2022, de 23 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 2022/123678 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Valdemir Braga de Aquino Mendonça, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352455, o valor de R$ 983,92, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 229,99,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 448,49, por
seu deslocamento de Formoso do Araguaia-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de
para participar do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do
Tocantins- ENCOPE, conforme SEI n.º 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 2524/2022, de 23 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 2022/123500 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Barra do
Ouro-TO, no período de 27/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo nº
00008331320228272720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2525/2022, de 23 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 2022/123672 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcelo Eliseu Rostirolla, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula
352452, o valor de R$ 596,30, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 60,87, por seu deslocamento
de Colmeia-TO para Guarai-TO, no período de 15/08/2022 a 16/08/2022, com a finalidade de responder pela 2ª Vara Cível de
Família, Sucessões, Infância e Juventude de Guaraí, conforme Portaria 774 de 19/03/2021.
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 2526/2022, de 23 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 2022/123671 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcelo Eliseu Rostirolla, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula
352452, o valor de R$ 979,01, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 60,87, por seu deslocamento
de Colmeia-TO para Guarai-TO, no período de 10/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de responder pela 2ª Vara Cível,
Família, Sucessões Infância e Juventude de Guaraí , conforme portaria 774 de 19/03/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2527/2022, de 23 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 2022/123277 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, 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 Arapoema-TO, no período de 04/08/2022 a
04/08/2022, com a finalidade de fazer vistoria no terreno de construção do novo fórum da comarca de destino, conforme SEI Nº.
22.0.000000341-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2528/2022, de 23 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 2022/123275 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, 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 Pedro Afonso-TO, no período de
03/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de fazer vistoria e acompanhar o andamento da obra de reforma do fórum da
comarca de destino, conforme SEI Nº. 21.0.000003081-0.
Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, 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 Pedro Afonso-TO, no período de 03/08/2022 a 03/08/2022, com a
finalidade de fazer vistoria e acompanhar o andamento da obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme SEI Nº.
21.0.000003081-0.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2529/2022, de 23 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 2022/123673 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Luatom Bezerra Adelino de Lima, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352436, o valor de R$ 1.684,71, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 689,30, por
seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar do
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2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do TocantinsENCOPE, 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 2530/2022, de 23 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 2022/122855 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, 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 Arapoema-TO, no
período de 15/08/2022 a 16/08/2022, com a finalidade de participar da pedra fundamental da obra do novo fórum da comarca de
destino, conforme SEI nº. 22.0.000000341-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2531/2022, de 23 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 2022/122822 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, 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 Miranorte-TO, no período de
16/08/2022 a 16/08/2022, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o andamento da obra de reforma do fórum da comarca de
destino, conforme SEI nº. 21.0.000005964-9.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2532/2022, de 23 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 2022/122811 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, 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 Miranorte-TO, no período de
09/08/2022 a 09/08/2022, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o andamento da obra de reforma do fórum da comarca de
destino, conforme SEI nº. 21.0.000005964-9.
Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, 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 Miranorte-TO, no período de 09/08/2022 a 09/08/2022, com a
finalidade de fiscalizar e acompanhar o andamento da obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme SEI nº.
21.0.000005964-9.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2533/2022, de 23 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 2022/123650 no sistema
eGESP,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Luana Morais Rodrigues Montoza Afonso, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352412,
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 Paraiso do Tocantins-TO para
Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar do 2º Encontro dos magistrados e
corregedores permanentes e a CGJUSTO- ENCOPE, conforme 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 2534/2022, de 23 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 2022/118237 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Leonardo Nascimento Reis, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352530, 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 Arapoema-TO para Araguaina-TO, no período de
27/06/2022 a 27/06/2022, com a finalidade de Viagem para Araguaína para renovação do Certificado Digital, conforme service
desk R50622, com a finalidade de movimentação processual. Bem como, acessos aos sistemas INFOJUD, RENAJUD E
SERASAJUD e PJe. Processo SEI nº 19.0.000001265-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2535/2022, de 23 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 2022/123192 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 764,20,
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiatins-TO, no período de 23/08/2022 a
26/08/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial corretiva nas referidas comarcas, conforme SEI
22.0.000000046-2, 22.0.000000043-8 e 22.0.000000050-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2536/2022, de 23 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 2022/123697 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Luciana Costa Aglantzakis, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
291050, o valor de R$ 1.244,92, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado
o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 249,51, por seu
deslocamento de Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar do
2ª Encontro de Juizas e Juízes Corregedores Permanentes e a CGJUS do Encope. Esta Magistrada é Títular de Pedro Afonso,
no entanto, substitui automaticamente na Comarca de Itacajá onde é Diretora do Foro, convocação de acordo com o 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
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2537/2022, de 23 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 2022/123477 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Luciana Costa Aglantzakis, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
291050, o valor de R$ 1.167,65, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado
o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 249,51, por seu
deslocamento de Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 23/08/2022 a 25/08/2022, com a finalidade de participar da
sessão da 1ª Turma Recursal presencial que ocorre no dia 24 agosto de 2022 as 14 horas, e no dia 23 deslocamento pela
manhã e checagem de votos pela tarde, antes da sessão. Na indicação do pedido, consta um dos processos que serão julgados,
mas consta na lista 202 processos dos tres juízes, sem incluir os processos em mesa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2538/2022, de 23 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 2022/123565 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Leila Maia Bezerra, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 173939, o valor de R$ 76,06, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 22/08/2022 a 22/08/2022,
com a finalidade de participação e organização do workshop: “Produtividade, relacionamento e saúde ocupacional, é possível ter
tudo isso ao mesmo tempo?” que é uma das atividades do PAS- Projeto de Atenção á Saúde realizado pelo Espaço saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2539/2022, de 23 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 2022/123563 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Tania Mara Alves Barbosa, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 172648, o valor de R$ 76,06,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 23/08/2022 a
23/08/2022, com a finalidade de participação e organização do workshop: “Produtividade, relacionamento e saúde ocupacional, é
possível ter tudo isso ao mesmo tempo?” que é uma das atividades do PAS- Projeto de Atenção á Saúde realizado pelo Espaço
saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2540/2022, de 23 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 2022/123529 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Tania Mara Alves Barbosa, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 172648, o valor de R$ 76,06,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 22/08/2022 a
22/08/2022, com a finalidade de participação e organização do workshop: “Produtividade, relacionamento e saúde ocupacional, é
possível ter tudo isso ao mesmo tempo?” que é uma das atividades do PAS- Projeto de Atenção á Saúde, realizado pelo Espaço
saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1973/2022 - 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 contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 348/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000024353-5, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa RC Ramos Comércio Ltda - ME, que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, com
o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula 185439, como gestor do contrato nº 348/2022, e o servidor
Dirlei Zangirolami, matrícula 362852, como seu 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.
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, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2541/2022, de 24 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 2022/123819 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª
ENTRÂNCIA, Matrícula 9072, o valor de R$ 1.331,78, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é
R$ 459,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo
com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$
336,37, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de
participar do segundo encontro de juízas e juízes corregedores permanentes - ENCOPE.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2542/2022, de 24 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 2022/123721 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Vinícius Gregório Abreu de Sousa, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 354745, o valor
de R$ 841,47, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Formoso do Araguaia-TO para PalmasTO, no período de 31/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de Participação no 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores
Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins- ENCOPE, com o tema central "Justiça e Cidadania:
Precisamos falar sobre isso", a realizar-se, presencialmente, nos dias 1º e 02 de setembro do corrente ano.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2543/2022, de 24 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 2022/123833 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder ao Magistrado Jorge Amancio de Oliveira, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula
352456, o valor de R$ 830,74, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 229,99, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 295,31, por seu deslocamento
de Ponte Alta do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de Deslocamento
para participação no 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do
Tocantins- ENCOPE, conforme Ofício circular nº 182 / 2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2544/2022, de 24 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 2022/123665 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178,
o valor de R$ 2.372,29, relativo ao pagamento de 9,5 (nove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor
de R$ 540,89, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no
período de 25/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de Realizar desinstalação/desocupação da Comarca de Pium conforme
22.0.000023993-7 e substituição dos computadores das Comarcas de Cristalândia, Araguaçu SEI 22.0.000008890-4 e instalação
de ponto de rede na Comarca de Paraiso do Tocantins 22.0.000025127-9.
Art. 2º Conceder ao servidor Robson Andrade Venceslau, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352785,
o valor de R$ 2.372,29, relativo ao pagamento de 9,5 (nove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor
de R$ 540,89, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no
período de 25/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de Realizar desinstalação/desocupação da Comarca de Pium conforme
22.0.000023993-7 e substituição dos computadores das Comarcas de Cristalândia, Araguaçu SEI 22.0.000008890-4 e instalação
de ponto de rede na Comarca de Paraiso do Tocantins 22.0.000025127-9.
Art. 3º Conceder ao servidor Joao Zaccariotti Walcacer, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 227354, o valor de R$
2.372,29, relativo ao pagamento de 9,5 (nove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 540,89,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no período de
25/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de Realizar desinstalação/desocupação da Comarca de Pium conforme
22.0.000023993-7 e substituição dos computadores das Comarcas de Cristalândia, Araguaçu SEI 22.0.000008890-4 e instalação
de ponto de rede na Comarca de Paraiso do Tocantins 22.0.000025127-9.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 2021/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 24 de agosto de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições legais e pela competência que lhe confere o inciso
XXI, do art. 59 da Resolução nº 017/2009, e considerando o que dispõem os artigos 168, 174, I, da Lei nº 1818/2007, tendo em
vista o contido nos autos administrativos SEI nº 20.0.000002212-9 ;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o prazo da Portaria Nº 1675/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 19 de julho de 2022, publicada no Diário da
Justiça nº 5230, de 19.07.2022, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do esgotamento do prazo inicial, para
conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo, nos termos do art. 166, §3º, da Lei nº 1818/2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2545/2022, de 24 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 2022/123739 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 Dois
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Irmaos do Tocantins-TO, no período de 21/08/2022 a 21/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 00007776420198272726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2546/2022, de 24 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 2022/123715 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriany Alves de Moraes, Matrícula 990134, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Zona Rural-TO,
no período de 03/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000036045.2022.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2547/2022, de 24 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 2022/123724 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marilena Ribeiro Alves de Jesus, Matrícula 990120, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Zona
Rural-TO, no período de 30/08/2022 a 30/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0044682-81.2017.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2548/2022, de 24 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 2022/123719 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Janaina da Costa Mendes, Matrícula 990012, 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 02/09/2022 a 02/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00023004820188272726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2549/2022, de 24 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 2022/123706 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Ferreira Gomes, Matrícula 990069, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para SilvanopolisTO, no período de 30/08/2022 a 30/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 001392968.2022.8.27.2729.
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 2550/2022, de 24 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 2022/123711 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thais Costa Neves Ferreira, Matrícula 362333, 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 Couto de Magalhaes-TO para Zona
Rural-TO, no período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0007184-28.2019.8.27.2713.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2551/2022, de 24 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 2022/123705 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elza Maria Turibio Martins de Sena, Matrícula 359911, 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 Acordo-TO para
Lagoa do Tocantins-TO, no período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0000559-25.2022.8.27.2728.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2552/2022, de 24 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 2022/123709 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Shirles Siqueira dos Santos Rodrigues, Matrícula 357936, 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 Almas-TO para
Porto Alegre do Tocantins-TO, no período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico,
determinado no processo 00025266020208272701.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2553/2022, de 24 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 2022/123720 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Emidia Cerqueira dos Santos, Matrícula 357274, 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 Almas-TO para Porto
Alegre do Tocantins-TO, no período de 31/08/2022 a 31/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 000252-660.2020.8.27.2701.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2554/2022, de 24 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 2022/123751 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Barra do OuroTO, no período de 03/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000146102.2022.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2555/2022, de 24 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 2022/123746 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Filadelfia-TO, no
período de 29/08/2022 a 29/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00004380820148272718.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2556/2022, de 24 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 2022/123710 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 305,44,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 23/08/2022 a
24/08/2022, com a finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem de Araguaína a Palmas, conforme SEI
22.0.000004239-4.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Genival de Oliveira Cruz, Matrícula 357713, o valor de R$ 305,44, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022,
com a finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem de Araguaína a Palmas, conforme SEI
22.0.000004239-4.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2557/2022, de 24 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 2022/123463 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Thyerri Henrique Fernandes Alves, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 357375, o valor
de R$ 841,47, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguacu-TO para Palmas-TO, no
período de 31/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de Participar do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores
Permanentes e a CorregedoriaGeral 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
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2558/2022, de 24 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 2022/123713 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Alana Cristina dos Santos Morais Nunes, Matrícula 357301, 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 Araguaina-TO, no período de 27/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO,
em viagem de Palmas a Araguaína, conforme SEI 22.0.000004239-4.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, 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
Araguaina-TO, no período de 27/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em
viagem de Palmas a Araguaína, conforme SEI 22.0.000004239-4.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
CONVÊNIO Nº 10/2022
PROCESSO 22.0.000010787-9
CONVENIADOS: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: alteração do item 5.1, da Cláusula Quinta do Convênio nº 10/2022, firmado com
Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça, conforme Despacho nº 59895/2022 - ORCDIFIN, evento 4514776 e
Detalhamento de Dotação DD nº 1081, evento 4514773, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:
"CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. As despesas com a execução do objeto do referido Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo
consignada:
Unidade Gestora: 060100 - Funjuris
Classificação Orçamentária: 06010.02.122.1145.4204
Natureza de Despesa: 33.90.41
Fonte de Recursos: 1760
[...]".
DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2022.

Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022
PROCESSO 21.0.000011991-9
CONTRATO Nº 325/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Meric Ar Condicionado EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva,
corretiva permanente e chamada de emergência, com fornecimento de peças para atender os aparelhos de ar condicionado
instalados nas dependências do Fórum da Comarca de Palmas.
VALOR: O valor mensal do presente Instrumento é de R$ 14.082,34 (quatorze mil oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos),
perfazendo o valor estimado global de R$ 168.988,08 (cento e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e oito
centavos) pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à
perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado
nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93;
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022
PROCESSO 21.0.000011991-9
CONTRATO Nº 326/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: E R Ramos - ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva,
corretiva permanente e chamada de emergência, com fornecimento de peças para atender os aparelhos de ar condicionado
instalados nas dependências do Fórum da Comarca de Gurupi.
VALOR: O valor mensal do presente Instrumento é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), perfazendo o valor estimado
global de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais), pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado
nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93;
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022
PROCESSO 21.0.000011991-9
CONTRATO Nº 327/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: José de Ribamar Correa Junior
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva,
corretiva permanente e chamada de emergência, com fornecimento de peças para atender os aparelhos de ar condicionado
instalados nas dependências do Anexo I do Poder Judiciário e dos Fóruns das Comarcas de Guaraí, Paraíso do Tocantins e
Porto Nacional
VALOR: O valor mensal do presente Instrumento é de R$ 20.577,90 (vinte mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa
centavos), perfazendo o valor estimado global de R$ 246.934,80 (duzentos e quarenta e seis mil novecentos e trinta e quatro
reais e oitenta centavos), pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos
necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado
nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93;
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 49/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2022
PROCESSO 22.0.000024364-0
CONTRATO Nº 347/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: E S Amorim
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$ 8.280,00 (oito mil duzentos 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 8.666/93, 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: 23 de agosto de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 76/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2021
PROCESSO 21.0.000032244-7
CONTRATO Nº 339/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: ME Comércio de Ferragens e Ferramentas - 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$ 5.690,00 (cinco mil seiscentos 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: 23 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 63/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021
PROCESSO 22.0.000025423-5
CONTRATO Nº 352/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: A&P Comércio e Indústria - EIRELI.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e instalação de totens, quadro de
localização, placas de sinalização e identificação diversas, em especial placas em braile para atender as necessidades do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 63.807,00 (sessenta e três mil oitocentos e sete reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo 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: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2022.

Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 119/2020
PROCESSO 20.0.000011961-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Tamiris Ferreira Carvalho de Sousa
OBJETO: Alteração do item 1.1, da Cláusula Primeira do Termo de Credenciamento nº 119/2020, para inclusão da prestação de
serviços como expositora de oficina de divórcio e parentalidade pela CREDENCIADA, conforme Ficha de Inscrição acostada aos
autos no evento 4504080 e informação CREDESC-NUPEMEC de evento 4504086, com fulcro na Cláusula Décima Sexta do
referido Termo de Credenciamento. Desta forma, o item 1.1 passa ter a seguinte redação:
"CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de CONCILIADOR e
EXPOSITOR DE OFICINA DE DIVÓRCIO E PARENTALIDADE, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguatins".
DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2022.

Extratos de convênios

EXTRATO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO Nº 12/2022
PROCESSO 12.0.000057502-8
CONVENENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONCEDENTE: Município de Xambioá
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OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a cessão de servidores efetivos municipais, pelo CONCEDENTE ao
CONVENENTE, sob a supervisão do Juiz(a) Diretor(a) do Foro, para desempenhar funções no âmbito da Comarca de Xambioá.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio será de 60 (sessenta) meses, contados a partir de 3 de setembro de
2022..
DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2022.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 371/2022
PROCESSO 22.0.000025201-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Daniely de Sousa Prado
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Gurupi.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 373/2022
PROCESSO 22.0.000025892-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Fernanda Tavares Silva
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2022
PROCESSO 22.0.000001630-0
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Maísa Martins Lopes Araújo Brito
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga MAÍSA MARTINS LOPES ARAÚJO BRITO
da prestação de serviços na especialidade de psicologia, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína,
com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 36/2022.
DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 1302/2022, de 24 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5256 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2022

49

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARY NALVA FERREIRA DE MIRANDA SOUSA, matrícula nº 176244, relativas ao
período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 24/08 a 22/09/2022, a partir de 24/08/2022 até 22/09/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 26/09 a 25/10/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 672/2022, de 24 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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 ROBERTA ELOI PEREIRA, matrícula nº 352528, ocupante do cargo
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE NATIVIDADE - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 22/08/2022
a 26/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123890;
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
243456

MEIRIVANY ROCHA NEPOMUCENO COSTA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 22/08/2022 à 26/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
WILLIAM TRIGILIO DA SILVA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 673/2022, de 24 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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 ROBERTA ELOI PEREIRA, matrícula nº 352528, ocupante do cargo
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE NATIVIDADE - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 29/08/2022
a 02/09/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123891;
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
243456

MEIRIVANY ROCHA NEPOMUCENO COSTA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 29/08/2022 à 02/09/2022

Publique-se. Cumpra-se.

WILLIAM TRIGILIO DA SILVA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 674/2022, de 24 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
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CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora ROBERTA ELOI PEREIRA, matrícula nº 352528, ocupante do cargo
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE NATIVIDADE - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 05/09/2022
a 06/09/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123893;
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
243456

MEIRIVANY ROCHA NEPOMUCENO COSTA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 05/09/2022 à 06/09/2022

Publique-se. Cumpra-se.
WILLIAM TRIGILIO DA SILVA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1305/2022, de 24 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor TULIO VIANNA NASCIMENTO, matrícula nº 358240, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 24/08 a 07/09/2022, a partir de 24/08/2022 até 07/09/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 15/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 675/2022, de 24 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 SPENCER VAMPRE, matrícula nº 237252, ocupante do cargo de
CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, da unidade de lotação GABINETE DES. ANGELA ISSA HAONAT, no período
de 24/08/2022 a 26/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123823;
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
353377

MARIO HITOSHI KURODA
JUNIOR

NOMEADO EM
COMISSÃO

ASSESSOR JURÍDICO DE
DESEMBARGADOR

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral

24/08/2022 à
26/08/2022
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 676/2022, de 24 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 plantão, do servidor SPENCER VAMPRE, matrícula nº 237252, ocupante do cargo de
CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, da unidade de lotação GABINETE DES. ANGELA ISSA HAONAT, no período
de 25/07/2022 a 29/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123824;
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
353377

MARIO HITOSHI KURODA
JUNIOR

NOMEADO EM
COMISSÃO

ASSESSOR JURÍDICO DE
DESEMBARGADOR

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral

25/07/2022 à
29/07/2022
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JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR JUDICIÁRIO
WALLSON BRITO DA SILVA
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
SIDNEY ARAUJO SOUSA
Divisão Diário da Justiça
JOANA P. AMARAL NETA
Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA
Técnico Judiciário
ROBERTO LUÍS CAFIERO
Auxiliar Judiciário
Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h

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

