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

Procedimento Comum Cível Nº 0001833-10.2019.8.27.2702/TO
AUTOR: VANDERLEI MAZZUTTI DA ROCHA
Procurador: FERNANDO Moreira Cavalcante Milhomens – OAB/TO 7071
RÉU: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA
Procurador: Nihil
RÉU: S. A. CAPITAL HOLDING, CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRELI
Procurador: Dr. Edvar Gouveia da Silva Santos – OAB/MG 143178
INTIMAÇÃO da requerida UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA. “SENTENÇA (...). DISPOSITIVO: ANTE O
EXPOSTO, COM BASE NO ARTIGO 487, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, c/c o PÚ do artigo 7º e § 1º do artigo
25 do CDC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, VANDERLEI MAZZUTI DA ROCHA. POR CONSEGUINTE,
DECLARO A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO, solidariamente, as requeridas ao pagamento
à Requerente, a título de restituição/danos materiais, no valor de R$ R$ 80.291,80 (oitenta mil, duzentos e noventa e um reais e
oitenta centavos). O VALOR acima deverá ser acrescido de correção monetária, incidindo desde a data do arbitramento –
sentença - conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês (CC/02, art. 406 e CTN, art. 161, §1º), desde a data da
citação. CONDENO as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, Art. 85, §§ 2º e 14 CPC/15. (...). Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.

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

Edital de Citação com prazo de 15 dias
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito titular da1ª Vara Criminal desta Comarca FAZ SABER a todos os que o presente edital
virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o (a) acusado(a): LUCAS DA SILVA SOUSA,brasileiro,
solteiro, motorista, nascido em 10/08/1979, filho de Francisco José Pedro da Silva e Joana Maria da Conceição, inscrito no CPF
nº 957.292.321-87, residente e domiciliado na Rua Euclides da Cunha, nº 320, Setor JK, nesta cidadeo(a) qual foi denunciado(a)
nas penas do artigo 1artigo 157, § 2º, I e II (anterior a redação dada pela Lei nº 13.654/18), por oito vezes, na forma dos
artigos 29 e 70, todos do Código Penal; artigo 157, § 3º, última parte (anterior a redação dada pela Lei nº 13.654/18), c/c
com artigos 14, II, e 29, todos do Código Penal; e artigo 244-B da Lei 8.069/90, por três vezes, na forma dos artigos 29 e
70, ambos do Código Penal, ao final na forma do artigo 69 do Código Penal, nos autos da ação penal nº 000323427.2022.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado 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 defensor
constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, Conforme Portaria Conjunta nº 11/2021PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18 Para as partes que não tenham procurador constituído nos autos ou que não
tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser efetuada citação ou, quando necessário,
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital físico no átrio do fórum durante regime
extraordinário de teletrabalho compulsório integral.Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica
afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça
Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 17 de fevereiro de 2022. Eu, Horades da Costa
Messias, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente.

1ª vara da fazenda e registros públicos
Editais

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS - Prazo de 10 dias
O DOUTOR ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM JUIZ DE DIREITO, RESPONDENDO PELA VARA DOS FEITOS DAS
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS DESTA CIDADE E COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA
FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, perante este
Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, tramitam os autos da AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO Nº
5000605-15.2010.827.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de NILZA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO e
OUTROS, tendo por objeto a desapropriação das áreas e benfeitorias dos imóveis integrantes da diretriz definitiva da Rodovia
TO 226 no trecho denominado: “Trecho 153 Nova Olinda/Garimpinho”, com faixa de domínio de 80,00 metros, simétrica em
relação ao eixo da rodovia, sendo 40,00 metros para um lado e 40,00 metros para o outro, com base no Decreto Estadual nº
4.141, de 10 de agosto de 2010 (DOE nº 3.198), conforme consta na petição inicial e documentos que a acompanham, tendo o
expropriante depositado a quantia para o fim específico de imissão na posse nas áreas dos imóveis acima referidos, requerendo
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agora, os expropriados Vânia Hércules e Vilmar Bernardes Pereira, o levantamento da importância que lhes é de direito. Assim, o
presente edital é expedido em cumprimento ao determinado no artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, com prazo de 10 (dez) dias,
para conhecimento dos interessados e eventual impugnação de terceiros. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário Oficial da Justiça e afixado no
placar do Fórum local, no lugar público e de costume. DADO E PASSADO nesta Cidade e comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (17/02/2022). ALVARO NASCIMENTO
CUNHA. Juiz de Direito em Substituição Automática

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias
O DR. ALVARO NASCIMENTO CUNHA, JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E
REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a
todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das
Fazendas e Registros Públicos, se processam os Autos da Reintegração/Manutenção de Posse Nº 0015810-23.2020.8.27.2706,
proposta pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, em desfavor de GUILHERME COLEHO SOARES, sendo o presente para CITAR o
requerido GUILHERME COLEHO SOARES, inscrito no CPF 004.203.321-70, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, para, caso queira, apresentar defesa ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os termos do r. despacho
proferido no evento 71 dos referidos autos. 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 vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um
(17/02/2022). Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias
O DR. ALVARO NASCIMENTO CUNHA, JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E
REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a
todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das
Fazendas e Registros Públicos, se processam os Autos da Reintegração/Manutenção de Posse Nº 0011726-13.2019.8.27.2706,
proposta pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, em desfavor de JOCERLANIA VELEDA DE OLIVEIRA, sendo o presente para
CITAR a requerida JOCERLANIA VELEDA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF 887.047.181-00, que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para, caso queira, apresentar defesa ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os termos do r.
despacho proferido no evento 56 dos referidos autos. 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 vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um
(18/02/2022). Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20 (vinte) dias
O DR. ALVARO NASCIMENTO CUNHA, JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E
REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a
todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das
Fazendas e Registros Públicos, se processam os Autos da Reintegração/Manutenção de Posse Nº 0003690-45.2020.8.27.2706,
proposta pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, em desfavor de MARINA VENÂNCIO DA SILVA GOMES, sendo o presente para
CITAR a requerida MARINA VENÂNCIO DA SILVA GOMES, inscrita no CPF 027.169.261-82, que atualmente encontra-se em
lugar incerto e não sabido, para, caso queira, apresentar defesa ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, coforme os termos do r.
despacho proferido no evento 84 dos referidos autos. 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 vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um
(18/02/2022). Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei.

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°
00168394520198272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e PEDRO PAULO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro,
autônomo, natural de Araguaína/TO, nascido em 29/06/1997, filho de Luiz da Silva e Alessandra Alves do Nascimento, portador
do RG nº 1.321.724-SSP/TO, inscrito no CPF nº 065.067.241-02, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A
ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera 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 suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
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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 nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes ate o final
julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue
ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum
deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019. Rogério da Silva Lima –
Técnico Judiciário. 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°
00178568720178272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA, brasileiro,
solteiro, operador de máquinas, nascido em 28/06/1976, natural de Carolina/MA, filho de Natalino Alves da Silva e Rosa
Francisca da Silva, RG 725677 – SSP/TO, CPF 001.373.271-45, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A
ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera 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 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 nas sanções doArt. 306, caput, e do Art. 298, I, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso
formal de crimes ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E
para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio
digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 04 de novembro de 2019.
Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

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

EDITAL Nº 4692666, de Intimação de Sentença com prazo de 15(quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 002180471.2016.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ALIANCA ACUMULADORES DO BRASIL LTDA ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.818.503/0002-85 e MARCIANE DO NASCIMENTO
BOLOGNESI, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 043.173.489-50, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas
acima descritas, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, conforme certidões acostadas nos eventos 25
e 26, para que, no prazo de 15(quinze) dias, tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 109 SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso
II, que extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação
total do crédito exequendo, tanto o principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se
impõe. DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno
a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram
devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes
acerca do conteúdo da presente sentença, devendo o cartório atentar-se acerca da renúncia anunciada pela exequente; 2 Promova a retirada da restrição de transferência veicular posta nos assentamentos do automóvel de placa MWO3523 (evento
47); e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intime-se.
Cumpra-se. Araguaina-TO, 15 de Fevereiro de 2022 . Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito". E para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês
de fevereiro de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei.Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito.
EDITAL Nº 4705718, de Intimação de Sentença com prazo de 15(quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 000272045.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GILDEZIO BEZERRA FERRARI, pessoa fisica,
inscrito no CPF sob o nº 853.416.651-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, que atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme Certidão acostada no evento 12, para que, no prazo de 15(quinze) dias,
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tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 20 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... A
presente ação foi promovida no escopo de cobrar dívida consubstanciada nas CDA de n° 20190028809, débito esse que
conforme informado no evento 16 restou adimplido. No caso em espeque, a exequente requereu a extinção parcial do feito,
contudo, pelo que pude observar, o débito principal e os honorários advocatícios foram devidamente quitados, não havendo CDA
remanescente para que a execução fiscal prossiga. Logo, é sabido que o objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de
uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra
conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em
honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 16. Considerando o fato de ter a
quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas
processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as
partes quanto ao conteúdo da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de
titularidade da parte executada; 3 - 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); 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 15 de fevereiro de 2022 . Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de
Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, aos .18 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0030402-09.2019.8.27.2706/TO
CHAVE: 265553389219
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: ZILMA DA SILVA MACEDO CORREA
SENTENÇA: “(...) presente ação foi promovida no escopo de cobrar dívida consubstanciada na CDA de n° 20190028377, débito
esse que conforme informado no evento 27 restou adimplido. Pois bem. O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de
uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra
conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c
artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento.
Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 27. Considerando
o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento
das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se a parte executada acerca da presente
sentença; 3 - Expeça-se alvará judicial em favor da exequente, conforme o requerido no evento 27; 4 - Após o trânsito em
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a
cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 17 de
fevereiro de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juiza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0018849-62.2019.8.27.2706/TO
CHAVE: 495687458819
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: JOSÉLIO SOUSA LIMA
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do débito exequendo, tanto o
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principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante ao
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente
sentença, atente-se o cartório para o petitório acostado no evento 70; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta 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); e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 14 de fevereiro de 2022. Alvaro
Nascimento Cunha - Juiz de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0003765-50.2021.8.27.2706/TO
CHAVE: 753923819121
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: PABLO VINICIUS BRANDAO ARAUJO
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento,
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em
honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 7, bem como, as custas processuais, ante a ausência
de citação da parte executada. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes
sobre bens de titularidade da parte executada. 3 - Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em
julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 14 de fevereiro de 2022.
Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0002720-45.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 854325344420
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: GILDEZIO BEZERRA FERRARI
SENTENÇA: “(...) A presente ação foi promovida no escopo de cobrar dívida consubstanciada nas CDA de n° 20190028809,
débito esse que conforme informado no evento 16 restou adimplido. No caso em espeque, a exequente requereu a extinção
parcial do feito, contudo, pelo que pude observar, o débito principal e os honorários advocatícios foram devidamente
quitados, não havendo CDA remanescente para que a execução fiscal prossiga. Logo, é sabido que o objetivo da ação de
execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê de existir do feito executório. In casu,
considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com
base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento.
Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 16. Considerando
o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento
das custas processuais, caso haja.Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 Intimem-se as partes quanto ao conteúdo da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes
sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - 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); 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva,
e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do
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Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 15 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha Juiz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0000468-69.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 406484432820
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: JOSE DIAS DE ARAUJO
SENTENÇA: “(...) A presente ação foi promovida no escopo de cobrar dívida consubstanciada nas CDAs de
n° 20190026805 e 20190026806, débito esse que conforme informado no evento 31 restou adimplido. Pois bem. O objetivo da
ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê de existir do feito executório. In
casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto,
com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de
pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 31.
Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada
ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se a parte executada quanto a
presente sentença; 3 - Expeça-se alvará judicial na forma requerida pela exequente no evento 31, ANEXO2, pág. 02, a fim que
seja realizada a transferência do valor penhorado para a conta do Tesouro Municipal; 4 - 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); 5 - Após o trânsito
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a
cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 15 de
fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0000227-95.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 959495279220
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: ADELSON RODRIGUES BARBOSA
SENTENÇA: “(...) In casu, há litispendência entre a presente ação de execução fiscal e o feito de nº 00002288020208272706,
visto que as duas ações são consubstanciadas pela Certidão de Dívida Ativa nº 20190028879. Para além, este Juízo entende
que o reconhecimento da ocorrência de litispendência deve redundar na extinção do presente feito, visto que a ação nº
00002288020208272706 está em mais avançado estágio. Assim sendo, a EXTINÇÃO desta execução fiscal frente à ocorrência
de litispendência é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, EXTINGO a presente execução fiscal sem resolução
de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno o
MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ao pagamento das despesas processuais, caso hajam. Sem condenação ao pagamento de
honorários, visto que o executado não constituiu advogado. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: 1 - Intime as partes acerca da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta 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); e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 14 de fevereiro de 2022. Alvaro
Nascimento Cunha - Juiz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0000119-32.2021.8.27.2706/TO
CHAVE: 292141866121
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
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Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: ANTENOR GOMES SANTIAGO
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento,
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 30. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno o (a) executado (a) ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada
de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Cumprida as determinações
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a
cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 14 de
fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0005796-77.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 172599044720
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: ALDEMIRA BARBOSA DE FREITAS
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do débito exequendo, tanto o
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante ao
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente
sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta 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); e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 14 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de
Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0005883-72.2016.8.27.2706/TO
CHAVE: 567706000916
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: MC-TRANSPORTES LTDA
Executado: PLINIO MOURA CAMPELO
Executado: VALDEMI ALVES CAMPELO
SENTENÇA: “(...) A presente ação foi promovida no escopo de cobrar dívida consubstanciada nas CDA de n° C-689/2016,
débito esse que conforme informado nos eventos 46 e 100 restaram adimplidos. Pois bem. É sabido que o objetivo da ação de
execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê de existir do feito executório. In casu,
considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com
base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento.
Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 100.
Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada
ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1 - Intimem-se as partes quanto ao conteúdo da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais
gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - 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
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admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 15 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento
Cunha - Juiz de Direito.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000051-95.2001.8.27.2706/TO
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: MAURICIO PASSOS FERREIRA
RÉU: MARIA DO CARMO BRINGEL AIRES
RÉU: CESAR FRANKLIN DE CARVALHO AIRES
RÉU: ADACI AIRES FERREIRA
RÉU: DISVAL ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA
Ante o exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e,
por conseguinte, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do débito referente à CDA nº B-541/2001, EXTINGO A
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA, também nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo
Civil. Considerando a ausência de manifestação do Juízo ad quem acerca do ônus sucumbencial, deixo de condenar as partes
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 335/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 17 de fevereiro de 2022
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de
18/2/2022 à 25/2/2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012;
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017;
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia;
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996.
R E S O L V E:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes
medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança;
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma:
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I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e
cumprimento de medidas de urgência;
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre,
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente
configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4°. Fica designada a Dra. Renata Teresa da Silva Macor, juíza de direito, titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07
de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 18/2/2022 às 11h59 do dia 25/2/2022.
§ 1º. Fica designada a servidora Márcia Sousa Almeida, técnico judiciário, lotado(a) na 2ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-7727.
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Martins Nascimento Filho, telefone (63)99288-3079, para
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliadora Diana da Cruz Campos Ferreira, telefone (63)99220-6999, para responder
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins.
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no
Diário da Justiça.
Cumpra-se.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês
de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (17/2/2022).
FABIANO RIBEIRO
Juiz de direito - Diretor do Foro

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0009038-44.2020.8.27.2706
Acusado: CLEICIANE SILVA SOARES SANTOS
Vítima: MARIA CRISTINA LAUDARES
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: MARIA CRISTINA LAUDARES, brasileira,
convivente em união estável, professora, filha de Wanderley Malta Laudares e Geracina Dornela Laudares, nascida aos
04/12/1968, natural de Rubiataba/GO, cadastrada no CPF de nº 483.872.401-25 e RG nº 1733624, atualmente em local incerto
ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto,
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia para
ABSOLVER CLEICIANE SILVA SOARES SANTOS, brasileira, casada, comerciante, nascida aos 10/06/1995, natural de
Araguaína-TO, filha de José Ernandes Nascimento Santos e Cleudivan Silva Soares Santos, RG n° 974.458 SSP-TO e CPF n°
054.760.051-88, da imputação prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006...". Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 17 de fevereiro de 2022. Eu, Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e subscrevi.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 00150421020148272706
Acusado: EDMILSON PEREIRA DE BRITO
Vítima: CLAUDILUCIA PATRICIA PESSOA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: CLAUDILUCIA PATRICIA PESSOA,
brasileira, natural de Araguaína/TO, cadastrada no CPF de nº 862.581.681-91 e RG nº 392352, filha de Antonio Patricio Pessoa
e Marilda Araujo Frazão, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe,
cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de EDMILSON PEREIRA DE BRITO, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia...". Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 17 de fevereiro de 2022. Eu, Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e subscrevi.

AUGUSTINÓPOLIS
2ªvara cível de família e sucessões
Editais de intimações com prazo de 20 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos da Ação Cumprimento de sentença (processo nº 0002220-40.2015.8.27.2710), tendo como Requerente F.
E. S. S, representado por sua genitora Maria José da Silva Sousa e como requerido Oswaldo Mendes da Silva. Sendo o presente
para INTIMAR a Requerente MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA, brasileira, solteira, estando atualmente em lugar incerto e não
sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do
processo, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, bem como, apresentar endereço atualizado da
parte requerida, ou manifestar e requerer as providências cabíveis para o regular desenvolvimento do feito. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no
átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 08/02/2022. Eu, Pociane Batista dos
Santos, (Servidora de Secretaria), que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.

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

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0000747-97.2021.8.27.2713 TO EDITAL Nº 4708235 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: CLEOMAR RIBEIRO ARRAIS ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de
Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado CLEOMAR RIBEIRO ARRAIS,
brasileiro, solteiro, natural de Goianésia-GO, nascido em 28/07/1971, filho de José Ribeiro Arrais e Darci Divina Arrais, RG 6.276
SSP-TO e CPF nº 466.899.821-49, nos autos de ação penal nº 0000747-97.2021.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou
não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa
preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da
defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo,
certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo
Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do
Tocantins, Estado do Tocantins, aos 18 de fevereiro de 2022. Eu, Luana Marques de Oliveira, Estagiária, lavrei e subscrevi.

GOIATINS
1ª escrivania criminal
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS
O Excelentíssimo senhor, Gilson Coelho Valadares, juiz de direito auxiliando na Comarca de Goiatins - TO, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por meio deste vem INTIMAR a pessoa
de EMELEAN REUTOV, filho de Irina Kilin reutov e Kiril Reutov, atualmente em local incerto ou não sabido, para tomar
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conhecimento da sentença proferida nos autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal Nº
0002103-09.2021.8.27.2720/TO, a seguir transcrita:
"FUNDAMENTAÇÃO:
Analisando os autos, verifica-se que a propalada ofendida foi intimada a informar se ainda tinha interesse na medida protetiva,
deixando porém de se manifestar presumindo-se que não esteja dependendo da proteção estatal.
Ademais, nada impede que nova medida seja deferida a qualquer momento a pedido da parte interessada. O que não se pode
admitir é a indefinitividade da liberdade de ir e vir do suposto infrator.
Diante do exposto, o arquivamento do feito é medida que se opõe.
DISPOSITIVO:
"Com essas considerações, revogo a decisão que decretou as medidas protetivas de urgência e, consequentemente, JULGO
EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
Intimem-se. Cumpra-se."
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos 15 de fevereiro de 2022. Eu, Elisânia Maurício
de Andrade/mat353123, digitei e datei. Cópia deste expediente será afixada no local de costume.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
O Excelentíssimo juiz de direito desta Comarca de Goiatins - TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por meio deste vem INTIMAR as pessoas de JOÃO PAULO LOPES DE
FREITAS, brasileiro, natural de Riachão, nascido aos 25.08.1987, filho de Dermosina Lopes de Freitas, residente na Rua 06,
S/n, centro de Campos Lindos - TO e JUCIARA PEREIRA CARVALHO , brasileira, nascida aos 26.10.1992, filha de Luzinete
Pereira de Araújo e de José Pereira Carvalho, CPF n. 050.912.881-55, residente na Rua 06, Campos Lindos - TO, vizinha do
"Solteiro": , para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença judicial proferida nos autos n. 000350414.2019.8.27.2720, a seguir transcrita: "Assim, considerada a natureza rebus sic stantibus das cautelares em
geral, DETERMINO o arquivamento do feito, consignando o prazo de vigência das medidas concedido em liminar.
Intimem-se as partes para ciência. Após, proceda-se à baixa definitiva.
Cumpra-se.
ESTA DECISÃO SERVE DE MANDADO.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos 16 de novembro de 2021. Eu, Elisânia Maurício
de Andrade/mat353123, digitei e datei. Cópia será afixada no local de costume.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
A Drª. Cibele Maria Bellezzia, MMª Juíza de Direito auxiliar da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, 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 seus
trâmites legais a Ação Penal nº 0008288-28.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra
o acusado WESNEY SILVA COLETA, brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido em 05/05/1990, filho de José Claudio Coleta e de
Edivalda Aparecida da Silva, incrito no CPF sob o nº 036.719.031-12, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso
nas sanções do crime tipificado no art. 306, caput, e art. 309, ambos da Lei n° 9.503/97, na forma do art. 70 do CP. 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 33, cujo
dispositivo segue transcrito: "Posto isso, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, CONDENO o
acusado WESNEY SILVA COLETA como incurso nas penas do art. 306, caput, e art. 309, ambos da Lei n° 9.503/97, na forma
do art. 70 do CP". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14/02/2020. Eu, Clifton Alves
Gomes, Assistente Administrativo de 1ª Instância, lavrei o presente.

2ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0009319-15.2021.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por
ESTEVINHO BANDEIRA GOMES e ALMIR BANDEIRA GOMES em face de BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, e por este meio CITA EVENTUAIS INTERESSADOS, assim como os ausentes, incertos e
desconhecidos, dos termos da ação de usucapião supra, sobre o imóvel localizado na zona Rural ação de usucapião de área na
Quadra 29, Lote 19 e outros medindo aproximadamente 60 X 120, chácara Arca de Noé, cidade industrial - Gurupi TO, para,
querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo
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contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344
do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 199607893721, no site
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de
fevereiro de 2022. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.

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

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal: 00071124320218272722
FINALIDADE: CITAÇÃO do Réu WANDERSON DA SILVA MORAIS, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido aos
30.11.1984, natural de Gurupi-TO, filho Josefa da Silva Morais, RG 805.742 SSP/TO, CPF 019.442.051-52, atualmente em lugar
incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. ADVERTÊNCIA: O não
comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. IMPUTAÇÃO: Art. 155,
§ 6º do Código Penal; e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 70, do Código Penal. Gurupi/TO,
aos 18/02/2022. Eu, Fernando Maia Fonseca, Serventuário da Justiça, lavrei o presente e o inseri, por ordem do MM juiz de
Direito, Dr. Gerson Fernandes Azevedo.

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
Ação Penal n.º 0013146-39.2018.8.27.2722
Acusado: CLYFFYTON NOGUEIRA DE SOUZA
FINALIDADE:
INTIMAÇÃO do Réu CLYFFYTON NOGUEIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21.05.1997, natural de Gurupi-TO,
filho de Claudina Pereira de Souza, portador do CPF: 072.352.181-69, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da
sentença proferida nos autos em epígrafe.
RESUMO DO DISPOSITIVO:
" Ante o exposto ACOLHO a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado CLYFFYTON NOGUEIRA
DE SOUZA como incurso nas penas do crime de roubo qualificado previsto no art. 157, § 2º, I (vigente à data do fato) 4e II, do
Código Penal, e no crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.
Gurupi/TO, aos 15/02/2022. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Auxiliar Administrativo, lavrei o presente e o inseri.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
Ação Penal n.º 0003556-67.2020.8.27.2722
Acusado: ITALLO ALVES MARTINS
FINALIDADE:
INTIMAÇÃO do Réu ITALLO ALVES MARTINS, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Brasília-DF, nascido em 30.01.2000, filho
de Carlos Augusto Martins e Ana Lucia Alves Barros, RG nº 0553194322015-8 SSP/MA, atualmente em lugar incerto e não
sabido, acerca da sentença proferida nos autos em epígrafe.
RESUMO DO DISPOSITIVO:
"...Ante o exposto, ACOLHO a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado ITALLO ALVES MARTINS
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06....
Gurupi/TO, aos 15/02/2022. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Auxiliar Administrativo, lavrei o presente e o inseri.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
Ação Penal n.º 0004053-52.2018.8.27.2722
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu ANTÔNIO COLETA DA SILVA NETO, brasileiro, união estável, eletricista, natural de
Itaituba/PA, RG nº 5712543 SESP/Polícia Civil/GO, inscrito no CPF sob o número 001.000.001-18, filho de Patrocínio Francisco
de Sousa e Maria Rita Coleta da Silva, nascido aos 19.11.1971, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da sentença
proferida nos autos em epígrafe. RESUMO DO DISPOSITIVO: "Ante o exposto, ACOLHO a pretensão punitiva deduzida na
denúncia para CONDENAR o acusado ANTÔNIO COLETA DA SILVA NETO como incurso nas penas dos crimes de lesão
corporal culposa e embriaguez ao volante previstos nos art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1º, III, e art. 306, caput, todos da
Lei nº 9.503/97, c/c art. 69 do Código Penal. Fica o acusado definitivamente condenado a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, em observância aos artigos 49, 60 e 68, todos do CP. Aplico-lhe, ainda, a pena restritiva de direito consistente na
suspensão de sua habilitação para dirigir veículos, pelo prazo de 4 (quatro) meses, na forma do art. 293 da Lei nº 9.503/1997,
regime inicialmente aberto". Gurupi/TO, aos 18/02/2022. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o
inseri, por ordem do MM juiz de Direito, Dr. Gerson Fernandes Azevedo.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5133 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022

14

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: EURIPEDES VIRGILIO DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 57393028115, 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 0008325-94.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 2118, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 43,96 (Quarenta e três reais e noventa e seis centavos). que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 18 de fevereiro 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: DASILDA ROSA PEREIRA - CPF/CNPJ: 094.131.111-20, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013024-31.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 5102, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 518,22 (QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS )
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de fevereiro 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: DEIJANIRA DA SILVA ROCHA - CPF/CNPJ: 021.080.891-87, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013166-35.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 38131, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 267,69 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de fevereiro 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: IZIDIO DOS ANJOS BEZERRA - CPF/CNPJ: 00059490000100, 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 0013247-18.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 3633, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 724,54 (Setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta 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. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de fevereiro 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: GENY MIGUEL DE SOUZA - CPF/CNPJ: 768.128.551-20, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013299-77.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 37920, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 331,79 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
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em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de fevereiro 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: DILENE AMERICA DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 499.296.661-68, 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 0013752-72.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 5372, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 126,50 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de fevereiro 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: JOAO LOPES DA SILVA - CPF/CNPJ: 499.296.661-68, 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 0013920-11.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 2183, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1762,60 (Um mil e setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois
centavos ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de fevereiro 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: GOIAMAR SANTOS DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 873.663.711-49, 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 0013935-43.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 8287, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 159,75 (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara
dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FRANCISCA DE PAULA SOUZA - CPF/CNPJ: 224.518.383-53, 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 0014263-70.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 7104, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 240,53 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E TRES
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara
dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FRANCISCA DIAS DE AZEVEDO - CPF/CNPJ: 618.405.801-00, 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 0014265-40.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 7106, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 57,78 (CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA 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. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de fevereiro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos,
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FRANCISCA DIVINA DA SILVA BARROS - CPF/CNPJ: 726.137.001-06,
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 0014268-92.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 86017, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 218,30 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de fevereiro 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: DANIEL CASTELO BRANCO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 737.969.801-04,
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 0014310-44.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 77963, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 231,14 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 18 de fevereiro 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.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 339/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 17 de fevereiro de 2022
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias Judiciais, Extrajudiciais e Estabelecimentos Prisionais
da Comarca de Gurupi - TO.
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais etc.
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº. 11/2019–CGJUS/TO, o qual determina a realização de Correição-Geral Ordinária
anual;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 42, inciso I, alínea “c” e art. 107, parágrafo único, todos da Lei Complementar nº
10/1996 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
RESOLVE:
Art. 1° - Determinar a realização da CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA nas Serventias Judiciais, Extrajudiciais e
Estabelecimentos Prisionais, pertencentes à circunscrição da Comarca de Gurupi – TO, referente ao ano de 2022, a se realizar
entre os dias 07/03/2022 a 18/03/2022 das 12h às 18h, Serventias Judiciais e Estabelecimentos Prisionais e das 08h às
18h, Serventias Extrajudiciais.
Art. 2º DESIGNAR o dia 07 de março de 2022, às 13:00h, para a abertura dos trabalhos correcionais desta Comarca de Gurupi
- TO, relativa ao ano de 2022 e encerramento no dia 18 de março de 2022 às 18h, sem cerimônia, em virtude da pandemia e do
alto grau de contaminação da variante Ômicron.
Art. 3º - Durante o período da Correição Geral Ordinária, com arrimo no artigo 25 do Provimento nº 11/2019 - CGEJUS, os
prazos processuais e o expediente forense NÃO SERÃO SUSPENSOS.
Art. 4º Ficará a critério do magistrado a realização ou redesignação de audiências previamente agendadas para o período
mencionado no art. 1º.
Art. 5º - DESIGNAR como equipe correcional os magistrados: Dr. Adriano Morelli, Dr. Nilson Afonso da Silva, Dra. Mirian
Alves Dourado, Dra. Cibele Maria Bellezzia, Dr. Nassib Cleto Mamud, Dr. Silas Bonifácio Pereira, Dr. José Eustáquio de

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5133 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022

17

Melo Júnior e o Dr. Gerson Fernandes Azevedo e os servidores Hellen Cristini da Silva Leme e Ricardo Rodrigues Soares
Masson.
Art. 6º - Os trabalhos correcionais nas Serventias Judiciais serão presididos pelos respectivos Juízes de Direito Titular, Juízes
de Direito em Substituição automática e/ou Juízes designados.
Art. 7º - Os trabalhos correcionais nas Serventias Extrajudiciais serão acompanhados e presididos pela MMª. Juíza de Direito e
Diretora do Foro, Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, bem como pelos seguintes servidores: Hellen Cristini da
Silva Leme e Ricardo Rodrigues Soares Masson.
Art. 8º - Os Estabelecimentos Prisionais: Centro de Reeducação Social Luz do Amanhã, Casa de Prisão Provisória e Delegacias
de Polícias Civil da Cidade de Gurupi - TO, serão correcionadas e inspecionadas pelo Juiz de Direito titular ou respondendo
pela Vara de Execuções Penais de Gurupi - TO;
Art. 9º- Os trabalhos correcionais e inspeções nas Delegacias de Polícias Civil de Aliança do Tocantins, Dueré, Cariri, Crixás do
Tocantins, pertencentes à circunscrição da Comarca de Gurupi – TO, serão correcionadas pela equipe designada no art. 7º.
Art. 10 - O Centro de atendimento Sócio-Educativo – CASE e o Centro de Internação Provisório da Região Sul – CEIP-SUL,
serão correcionados e inspecionados pelo Juiz de Direito titular do Juizado Especial da Infância e Juventude da Comarca de
Gurupi, Dr. Silas Bonifácio Pereira.
Art. 11 - Informar as Serventias Extrajudiciais que, além dos livros, classificadores obrigatórios e as documentações, deverão
permanecer em local de fácil acesso, para consulta imediata, o livro de visitas e correições e/ou os termos em ordem
cronológica, o livro diário de receitas e despesas e as guias de recolhimentos previdenciárias.
Art. 12 - Todos os titulares, interinos, interventores e prepostos das Serventias Extrajudiciais deverão comparecer aos trabalhos
correcionais.
Art. 13 - COMUNICAR os advogados, membros do Ministério Público e Defensoria Pública, Policiais Civis e Militares,
Serventuários, os Cartórios Extrajudiciais, para colaborarem com os trabalhos correcionais, oportunidade em que poderão
apresentar suas queixas, reclamações e sugestões, para o aprimoramento da prestação jurisdicional.
Art. 14 - DETERMINAR a imediata expedição de todos os atos necessários, efetivando-se as publicações, convocações,
comunicações e convites de estilo, conforme previsto no Provimento/CGJUS nº. 011/2019.
Art. 15 - DESIGNAR o servidor Adailton Lima Marinho, lotado na Diretoria do Foro, como Secretário da Correição, e a
servidora Virgínia Coelho de Oliveira, sua substituta, caso necessário.
Art. 16 - Determinar o Secretário, ora nomeado, que tome as seguintes providências:
§ 1º - Encaminhar cópia desta Portaria para publicação no Diário da Justiça e divulgação nos meios de comunicação disponíveis
nesta Comarca;
§ 2º - Comunicar a realização do ato ao Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça desta Comarca, ao Excelentíssimo (a)
Senhor (a) Defensor (a) Público, ao Procurador do Município, bem como às demais autoridades locais, e aos membros da OAB
que aqui atuam;
§ 3º - Comunicar o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal, bem como o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Corregedor-Geral de Justiça, acerca da realização do ato;
§ 4º - Oficiar os Cartórios Extrajudiciais e as Delegacias de Polícia Civil.
Art. 17 - Solicitar via SEI, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins que disponibilize acesso ao sistema SICOR
para a equipe Correcional.
Art. 18 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº0017353-47.2019.827.2722
Denunciado: JOSÉ PORFIRIO DE SOUSA NETO
Vítima: P. P. S. N.
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de JOSÉ PORFÍRIO DE SOUZA NETO, brasileiro, solteiro,
funcionário público, nascido em 23.12.1979, natural de Gurupi-TO, filho de Maria Lili Sipriano da Silva Souza e de Manoel Porfírio
de Souza, portador do CPF 929.471.401-25, residente na Rua Euridice Rodrigues Brito, nº 1863, Setor Central, nesta cidade,, E
INTIMÁ-LO A VÍTIMA P. P. S. M. da sentença: DECIDO Diante da falta de provas judicializadas, em razão da ausência da vítima
na fase judicial, outro caminho não há senão a absolvição. Isto posto, absolvo o acusado JOSÉ PORFIRIO DE SOUZA NETO
das imputações contidas na denúncia, por ausência de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII/CPP. Sem custas
processuais, defiro a gratuidade da justiça. Determino à serventia: Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP,
cientificando a vítima. Por edital, se necessário; Intimem-se MP e Defesa; Após o trânsito em julgado, sendo mantida a sentença
em caso de recurso, adotem-se as providências de estilo (CNGC), arquivando-se os autos. Gurupi, data certificada pelo sistema.
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Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins,
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente

MIRACEMA
Juizado especial cível e criminal
Editais

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
O DOUTOR MARCO ANTONIO SILVA CASTRO, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Miracema
do Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente
edital, vierem ou dele conhecimento tiverem que, nos autos 0000190-21.2014.8.27.2725, foi designado o dia 10/março/2022 às
14h30min., para realização do 1º Leilão, no átrio Fórum local, onde o porteiro dos auditórios levará a público o pregão para venda
e arrematação a quem der, em lanço igual ou superior à avaliação, do seguinte bem: ”49 (quarenta e nove) anéis semi-jóias; 17
(dezessete) anéis semi-jóias, 01 (um) chip de telefone, 16 (dezesseis) brincos semi-jóias, 10 (dez) correntes semi-jóias, 10(dez)
pulseiras, 08 (oito) relógios e 01 (um) isqueiro, AVALIADO, no valor R$ 1.737,00 (um mil, setecentos e trinta e sete reais)”. Se
não for alcançado o valor estipulado pela administração judicial, os mesmos serão levados à 2ª Praça no dia 30/março/2022, no
mesmo horário e local, não podendo o lanço ser inferior ao valor de 80% da avaliação. Ficam por este INTIMADOS os
Denunciados JACIELE ROCHA MUNIZ E JOÃO PEREIRA DA SILVA. O pagamento deverá ser realizado pelo arrematante, por
depósito judicial, dentro de 3 (três) dias contados da data da arrematação, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação.
Despacho evento 195: Assim, diante das tentativas frustradas de localização dos proprietários dos objetos apreendidos nos
autos, aliado ao transcurso do prazo de 90 dias estabelecido no artigo 123, do CPP, sem qualquer reclamação, outro caminho
não resta senão a designação de leilão visando à venda judicial dos bens apreendidos. Nos termo do § 2º, do artigo 144-A, do
CPP, DESIGNO, desde já: 1. 1º LEILÃO (a quem mais der, em lanço igual ou superior a avaliação) para o dia 10/MARÇO/2022;
2. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, 2º LEILÃO (não podendo o lanço ser inferior ao valor de 80% da
avaliação) para o dia 30/MARÇO/2022, em ambos os casos sempre às 14h30min. Expeçam-se editais. Intimem-se. Cumpra-se.
Miracema do Tocantins, em 09 de fevereiro de 2022. (as) Dr. Marco Antonio Silva Castro – Juiz de Direito”. E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será fixado no placard do Fórum local e no(s) local(is) de
costume e divulgados nas entidades representativas do Município, agências bancárias, correios, comarca vizinhas etc. DADO E
PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins, 14/02/2022. Eu, Glaucia Vieira de Souza – Técnica Judiciária o digitei.

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito Auxiliar da 6ª Vara Civel de Palmas, no
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de Palmas, tramita o processo de nº. 0012728-80.2018.8.27.2729, Classe:
Cumprimento de sentença, proposta por RAPHAEL FILIPE SCHUBERT, URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA e
JOSE ANDRE DA COSTA, em desfavor de THIAGO FIORATTI DAMIÃO, RICARDO FERNANDES DA SILVA, LUIS OTAVIO
MUNIZ FERREIRA LOPES, LUIS AUGUSTO SHIAVON RAMOS, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.,
EDILSON OSORIO JUNIOR e CRISTHIAN RAPHAEL, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada THIAGO FIORATTI DAMIÃO, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem
como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 16.943,05 (dezesseis mil
novecentos e quarenta e três reais e cinco centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que
cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito,
nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a
dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento 121. OBSERVAÇÕES: O presente edital foi
expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será
afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em
conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo,
basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública
:: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será
realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login,
buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 427278132918 para acesso integral. Eu, Esly de Almeida Lopes
Barros, Servidora da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a
assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo sistema. Documento eletrônico assinado
por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de
2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
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endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4697036v2 e do código
CRC 440eef76.

2ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00120783820158272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: CARLOS FELIPE MOREIRA LIMA
FINALIDADE: O juiz de Direito Luiz Zilmar dos Santos Pires, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) CARLOS FELIPE MOREIRA LIMA ?, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, filho de Lucineide Moreira
Lima, nascido aos 11/06/1993, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe
da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0012078-38.2015.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: " 1.
RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Carlos Felipe
Moreira Lima, pela prática da conduta descrita no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os
quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que na madrugada do dia 21/09/2014, na Quadra 210 Sul,
Alameda 13, lote 16, nesta Capital, o denunciado foi preso em flagrante ao portar, em desacordo com determinação legal, 01
(uma) arma de fogo, do tipo revólver, calibre nominal .38, número de série E044718 e 05 (cinco) munições de marca CBC de
calibre .38 SPL, do tipo chumbo ogival (CHOG) sendo arma de fogo de uso permitido (Decreto n° 3.665/2000), e apresentando
capacidade para produzir disparos (tiros), consequentemente podendo provocar lesões pérfuro-contusas, conforme Laudo de
Exame Pericial de Eficiência em Arma de Fogo n° 5377/14. Consta nos autos que a prisão do denunciado e a apreensão da
arma de fogo foram feitas por policiais militares que estavam em horário de folga e ao chegarem no local supre referido
perceberam um grupo de pessoas em atitudes suspeitas e um dos policiais resolveu fazer abordagem em um motociclista. Após
busca pessoal no ora denunciado foi encontrada a arma de fogo acima descrita, carregada com cinco munições, a qual estava
na cintura do denunciado. Desta feita, resta configurado a materialidade e provada a autoria do crime em tela. Não há causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade e não está extinta a punibilidade do agente. [...] A denúncia foi recebida em 20 de
junho de 2015 (evento 3). Houve citação do acusado por edital (evento 17). Por não comparecer em juízo nem constituir
advogado, foram suspensos o processo e o prazo prescricional (evento 29 - 14/1/2016). O processo foi dessobrestado (evento
39 - 3/8/2017) e o réu foi citado pessoalmente (evento 41). Foi apresentada resposta à acusação (evento 44). Por não incorrer
em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de
instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 3/9/2019 (evento 66). Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do
depoimento as acompanha: 1. 3º SGT/PM Clesio Julio de Oliveira. Estava chegando do serviço de madrugada e na frente da sua
casa existia uma boca de fumo. Havia informação que um rapaz andava armado na região. Naquele dia, ele estava na porta da
sua casa quando estava chegando e portava um .38 na cintura, embaixo da camiseta. Não lembra se estava municiado. Foi a
primeira vez que viu o rapaz ali. Nunca mais foi visto. 2. 2º SGT/PM Raimundo Nonato Cardoso de Oliveira. Estava dando uma
carona ao SGT/PM Clesio. Trabalhávamos juntos na Casa Militar. Chegando na casa de Clesio, viram o réu em atitude suspeita
e decidiram abordar, encontrando a arma com ele. Ele estava em frente de uma casa com outras pessoas. Não lembra o que ele
falou nem qual arma era, mas era de porte. Acredita que a arma estava municiada. Abordaram o rapaz porque ele estava
próximo à casa do SGT/PM Clesio. Não lembra da justificativa do réu. Reconheceu o réu em audiência. Em seu interrogatório, o
réu afirmou que já foi processado e inclusive condenado após os fatos narrados na denúncia. Confessou a autoria. A casa onde
foi encontrado era da sua ex-namorada. Estava do lado de fora, na calçada, e portava um revólver calibre .38, o qual comprou
uns meses antes para sua segurança, pois sofreu uma tentativa de homicídio. O ex-namorado da sua ex-namorada que tentou
lhe matar. A arma estava municiada, mas não lembra o número de munições. Comprou no Estado do Pará e pagou por volta de
R$ 700 (setecentos reais). Não tem documentos nem porte de arma. A Defensoria Pública postulou pela juntada da certidão de
antecedentes criminais do réu (eventos 70 e 72). Na sequência, requereu que fosse oficiado o perito que realizou o exame
pericial na arma de fogo apreendida para responder algumas perguntas (evento 76). As perguntas foram respondidas (evento 89,
LAU2). Em suas alegações finais por memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia
(evento 99). A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais por memoriais escritos, requereu o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, que a pena-base seja fixado no mínimo legal e o regime prisional seja o menos gravoso,
além de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade (evento 102). É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou
prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Encerrada a instrução processual, concluo que o réu praticou o crime de
porte de arma de fogo de uso permitido, em dissonância com a legislação vigente, pois estava com um revólver calibre .38,
municiado, na cintura quando foi abordado pelos policiais militares e não possuía nenhum documento relacionado a ele.
A materialidade o crime está comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Auto de Exibição e Apreensão
(evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 2, 6, do IP), do Laudo Pericial de Eficiência em Arma de Fogo n. 5377/14 (evento 14,
LAUDO/1, p. 13, do IP) e do Exame Complementar do Laudo Pericial n. 5377/14 (evento 89, LAU2), além dos depoimentos
prestados em juízo e da própria confissão do acusado. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos
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motivos acima. Trata-se de réu primário à época os fatos (21/9/2014) e não identifiquei nada que justificasse a aplicação da
pena-base acima do mínimo legal. Apesar de ser inconteste a confissão espontânea do réu em juízo, existe a vedação da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal". Por este motivo, não será aplicada a atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. 3.
DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Carlos Felipe Moreira Lima como incurso na sanção
do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1º FASE: DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o
réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao
delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação
delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Não há circunstâncias agravantes. Deixo de
reconhecer a atenuante da confissão espontânea em virtude da vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 3ª
FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Carlos
Felipe Moreira Lima em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo Estipulo o regime
inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a primariedade do réu, conforme artigo
33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, pois atende aos requisitos do
artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA; e b) prestação de serviços à comunidade, de forma
compatível com seu ofício de serralheiro. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do artigo 77, III, do CP. Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade. Sem custas, por ser assistido da Defensoria Pública. Determino ao cartório judicial que remeta a
arma de fogo e as munições apreendidas (evento 13 do IP) ao Comando do Exército Brasileiro, conforme artigo 690, caput,
do Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Em relação à fiança arbitrada (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 10, e evento 12, do IP),
determino que seja utilizada para pagamento da multa, cabendo ao réu arcar com eventual quantia faltante, nos termos do artigo
336 do CPP. Caso haja quantia remanescente, determino a destinação da sobra ao fundo penitenciário, conforme artigo 686, §
1º, do Provimento. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Efetuem-se as atualizações e baixas de praxe. Salvo recursos e após
cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 03/05/2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de
Direito." Palmas, aos 17/02/2022. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo.

3ª 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 0013298-61.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): ROZALINA MIRANDA DOS SANTOS
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 3ª 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) ROZALINA MIRANDA DOS SANTOS, brasileira, solteira, faxineira,
nascida 01/08/1974, natural de Guaraí/TO, inscrita no CPF sob o nº 026.850.831-38, filha de Maria José Mirandados Santos,
atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00132986120218272729, pelos motivos a seguir
expostos: DENÚNCIA: "Consta do inquérito policial em epígrafe que no dia 22 de dezembro de 2019,por volta das 11h00min, na
residência situada à Rua NS 10, Quadra 22-A, Lote 09, BairroMorada do Sol, nesta Capital, o denunciado, voluntariamente e
consciente da ilicitude deseus atos, subtraiu uma televisão 28 polegadas, marca Philco, nº de série8391462452T307A, em
prejuízo da vítima Francisco Cândido do Nascimento (conformeBoletim de Ocorrência e demais documentos anexados aos autos
de IP).Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local citados, a denunciadadirigiu-se à residência mencionada e lá adentrou,
subtraindo uma televisão 28 polegadas,marca Philco, nº de série 8391462452T307A. No entanto, ao sair foi avistada pela
vítimaFrancisco Cândido do Nascimento, seu ex-namorado, que não a abordou por temer que elao acusasse de alguma
agressão.Ao ser interrogada,a denunciadaconfessou a autoria delitiva. Destarte,materialidades e autoria delitiva estão
devidamente demonstradas pelas provas coligidasaos autos de IP. Ante o exposto, o Ministério Públicodenuncia ROZALINA
MIRANDADOS SANTOS, como incursa nas penas do crime tipificado no artigo 155, caput, doCódigo Penal; requerendo seja a
presente autuada e recebida, determinando-se acitação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez)
dias,designando-se a seguir dia e hora para audiência de instrução, interrogatório ejulgamento,ouvindo-se as testemunhas
abaixo arroladas, prosseguindo o feito até finaldecisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de
ProcessoPenal. Palmas-TO, 22 de abril de 2021. Diego Nardo - Promotor de Justiça." DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas
de localização da pessoa acusada, por isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias.
Palmas/TO, 16 de fevereiro de 2022. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS:
1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO,
CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no
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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, 17/02/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00435017420198272729
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: CAIO RICARDO MEDEIROS BAYMA
FINALIDADE: O Juiz de direito, RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) CAIO RICARDO MEDEIROS BAYMA?, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 02 de novembro de
1994, natural de Codó-MA, portador do RG nº 1.304.478 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 058.639.861-90, filho de Benedito
Moreira Bayma e Maria Medeiros Bayma, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de
cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0043501-74.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue
transcrito: "1. RELATÓRIO O Ministério Público denunciou CAIO RICARDO MEDEIROS BAYMA, brasileiro, solteiro, autônomo,
nascido em 02 de novembro de 1994, natural de Codó-MA, filho de Benedito Moreira Bayma e Maria Medeiros Bayma, portador
do RG nº 1.304.478 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 058.639.861-90, narrando o que segue: Consta dos autos de inquérito
policial que na data de 06 de outubro de 2019, no período noturno, no Setor Santa Bárbara, Região Sul desta Capital, o
denunciado praticou atos libidinosos com a vítima Karollayne Silva Correa, criança com apenas 8 anos de idade à época dos
fatos (conforme declarações das testemunhas, Laudos Periciais, declarações da vítima e demais provas coligidas e a serem
anexadas aos autos de IP). Exsurge dos autos investigatórios que na data e local acima descritos, o denunciado, prevalecendose da relação de confiança que detinha com aquela, pois possuem relação de parentesco, praticou atos libidinosos diversos
(tocou nas partes íntimas) com a menor. Extrai-se do feito que, aproveitando-se de um momento em que Karollayne Silva se
encontrava emocionalmente abalada, pois havia acabado de presenciar um crime de roubo, fato este ocorrido havia poucos
instantes no imóvel onde ela se encontrava com familiares, o denunciado aproximou da criança vítima e começou a acariciá-la,
passando as mãos pelo corpo daquela. Ato contínuo, ao perceber que a menor não esboçou reação, o inculpado começou a
acariciar as pernas da criança e foi subindo a mão até chegar na vagina, momento em que tocou as partes íntimas da criança.
Neste instante, visando satisfazer sua lascívia, o inculpado sussurrou no ouvido da vítima que queria levá-la para um lugar ermo
(“beco”), bem como afirmou que se ela não contasse nada a ninguém ela a presentearia com uma bicicleta. Apurou-se que a
nacional Jeanny Borges Pereira, tia da menor, flagrou a atitude do inculpado (passando a mão e acariciando as partes íntimas da
menor) e o repreendeu, ocasião em que o denunciado fez gestos obscenos para aquela e tentou se evadiu do local, porém foi
detido por populares. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local dos fatos. Ao serem informados do ocorrido, os
milicianos prenderam o inculpado e o conduziram à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. Na DEPOL e o
inculpado quedou-se inerte, exercendo seu direito constitucional de ficar em silêncio. Destarte, materialidade e autoria delitiva
devidamente demonstradas pelos Laudos Periciais e demais provas coligidas e a serem anexadas aos autos de IP. Ante o
exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia CAIO RICARDO
MEDEIROS BAYMA, já devidamente qualificado, como incurso nas penas do artigo 217-A, caput, do Código Penal brasileiro.
Requer, seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de
10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento,
ouvindo-se nesta, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do
artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. O acusado foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva
na audiência de custódia (evento 13 do IP nº 0041673-43.2019.8.27.2729). A denúncia foi oferecida em 17/10/2019 e recebida
no dia seguinte (evento 4). O acusado foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação por meio de defensor público
(evento 22). Na decisão do evento 25, o recebimento da denúncia foi ratificado. Na primeira audiência de instrução, a vítima
KAROLLAYNE SILVA CORREA foi ouvida por meio de tomada de depoimento especial (evento 51). Na segunda audiência de
instrução, que aconteceu no mesmo dia, foram ouvidas JEANNY BORGES PEREIRA, AUGUSTO HENRIQUE MORElRA DA
SILVA COSTA e RAIMUNDO NONATO PERElRA ALMEIDA, a SANDRA MARIA MEDEIROS BAYMA, bem como o acusado
( evento 54). Na mesma oportunidade, o decreto prisional foi revogado, com a iomposição das seguintes medidas cautelares
ao acusado, com vigência até o julgamento do processo: a) proibição de manter contato pessoal com a vitima, por qualquer
meio, devendo ficar afastado dela por pelo menos 100 metros; b) proibição de frequéncia a bares ou outros locals onde se sirvam
bebidas alcoolicas. O órgão do Ministério Público apresentou suas alegações finais por memoriais em que pediu a condenação
do acusado pelo crime descrito no art. 215-A do Código Penal (evento 60). Diante da nova capitulação indicada pelo Ministério
Público, a defesa requereu a aplicação da suspensão condicional do processo (evento 63) e também pugnou pela realização do
acordo de não persecução penal - ANPP (evento 71). As partes manifestaram interesse na celebração do ANPP, todavia as
tratativas ficaram prejudicadas por causa da necessidade de se manter o distanciamento social para evitar a disseminação da
Covid 19. Posteriormente, o órgão do Ministério Público apresentou nova manifestação, em que fundamentou a impossibilidade
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da celebração do acordo, pois o processo já contava com recebimento da denúncia quando passou a vigorar a Lei nº
13.964/2019 (evento 103). O processo foi novamente suspenso em 15/01/2021, a depender do julgamento da matéria pelo
plenário do STF, HC nº 185.913/DF, conforme disposto na decisão do evento 106. A suspensão perdurou até 22/07/2021 (evento
113). A pedido da defesa, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP, o processo foi submetido à análise pelo órgão superior do
Ministério Público, que referendou a manifestação de impossibilidade de celebração do ANPP (evento 131). A defesa então
apresentou alegações finais por memoriais e pediu o que segue (evento 136): 1. Sejam-lhe deferidos os benefícios da Lei
1.060/50, porquanto o acusado é pessoa pobre no sentido jurídico do termo, não dispondo de recursos para arcar com as custas
processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família; 2. A
ABSOLVIÇÃO do réu, do crime previsto no artigo art. 217-A, caput, do Código Penal, ante a insuficiência probatória, nos termos
do art. 386, inc. II e VII, do Código de Processual Penal; 3. ALTERNATIVAMENTE, requer a desclassificação do delito disposto
no art. 217-A, caput, do CP, para o delito disposto no art. 215-A (importunação sexual), tendo em vista os argumentos aqui
expendidos. 4. Que seja em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, fixada a pena base no mínimo legal; 5. Que seja
reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 26 do Código Penal e 46 da Lei.11.343.06, reconhecendo no patamar de 2/3;
6. Por fim, que seja deferido o direito ao recurso em liberdade, vez que ausentes os requisitos do periculum libertatis. 2.
FUNDAMENTAÇÃO Passo ao exame das questões fáticas, para o que apresento a síntese das narrativas colhidas nas
audiências judiciais trazidas pelo Ministério Público em suas alegações finais, por estarem em consonância com as oitivas
colhidas na instrução (evento 60): A vítima Karollayne Silva Correa disse que seu primo tentou pegar nas suas partes íntimas e
outro dia antes ele abaixou a sua roupa e triscou em suas partes íntimas. Neste primeiro dia, ele abaixou sua roupa e ficou
lambendo sua parte íntima, sendo que sua tia disse que neste dia acordou e seu short estava abaixado. No outro dia (dia dos
fatos) ele ficou chamando para ir para o beco, mas não foi e ele triscou em suas partes íntimas. No primeiro dia estava tendo
uma festinha, sendo que o seu primo estava bêbado e abaixou sua roupa e lambeu suas partes íntimas. No dia dos fatos, seu
primo (o acusado) também estava bêbado e após o ocorrido o seu tio bateu nele e ele foi preso. Os fatos aconteceram na casa
da sua tia. Por fim, disse que no segundo dia a sua tia viu o acusado tocando em suas partes íntimas. A testemunha Jeanny
Borges Pereira disse em Juízo que o Ricardo tinha bebido muito no dia dos fatos e sua filha viu ele tentado pegar nas partes
íntimas da Karollayne e lhe mostrou, momento que passou a ficar observando. O acusado estava mostrando um vídeo para a
Karollayne e aproveitava para ficar passando a mão nela, conversar baixinho no seu ouvido. Ainda gravou um pouco da situação.
Após chamarem a Karollayne, esta contou que o acusado estava chamando ela para um beco a fim de lhe “comer”. Quando seu
marido chegou, ele bateu no acusado. Não presenciou o acusado pegando na parte íntima da vítima, pois estava dentro da casa
e quem presenciou foi sua filha Ana Júlia. A testemunha Augusto Henrique Moreira da Silva Costa disse em juízo que é
namorado da irmã da Karollayne e no dia dos fatos estavam jantando no centro quando foram avisados do assalto, sendo que
sua sogra foi para a delegacia fazer o Boletim de Ocorrência. Ficaram na casa, juntamente com a Jeanny, a Karollayne e o
Ricardo. Quando chegou o acusado estava abraçado com a vítima, cochichando no ouvido dela e tentou passar a mão no peito
dela. Em seguida, a Jeanny chamou a Karollayne pra dentro e retornou e falou com o acusado, sendo que este fez gestos
obscenos pra ela. Ficou sabendo que o acusado chamou ela para ir para o beco, e que dias antes do fato ele abaixou o short da
menina quando ela estava dormindo. Disse, ainda, que o acusado estava muito bêbado. A testemunha Raimundo Nonato
Pereira Almeida, policial militar que atendeu a ocorrência, disse em juízo que foram acionado via SIOP para atender a ocorrência
de um tumulto e chegando ao local o acusado já se encontrava detido por populares e apresentava um ferimento na testa. Ele
estava em estado meio abobalhado e ficaram sabendo que ele havia molestado uma criança. A testemunha Sandra Maria
Medeiros Bayma, irmã do Caio Ricardo, disse em Juízo que o Ricardo fica muito alterado quando faz uso de bebida alcoólica,
sendo que ele perde os sentidos. Acrescento que o acusado disse no interrogatório que havia bebido muito no dia do fato e que
não se lembra de ter conversado com a vítima, recordando-se apenas do momento em que estava preso. Assim estabelecida a
dinâmica dos acontecimentos, passo ao exame do mérito da causa. Em juízo, a vítima disse que o acusado a chamou para o
beco, mas ela não foi, bem assim que ele encostou nas partes íntimas dela. Todavia, a existência dos toques libidinosos que
teriam sido praticados no dia descrito na denúncia não foi confimada na instrução, como passo a expor. A testemunha
AUGUSTO disse que viu o acusado ter comportamento estranho com a vítima naquele dia, pois tentou pegar na região dos seios
dela, mas ela não deixou. Disse ainda que ele ficava sussurrando no ouvido da criança. O depoimento de JEANNY também foi
nesse sentido, ou seja, que viu o acusado alisando a vítima, mas que apenas sua filha presenciou o ato libidinoso. Todavia,
narrou que soube pela vítima que ele apenas havia tentado pegar na parte íntima dela (minuto 8:37), mas que o toque
efetivamente não aconteceu. Após análise do que foi produzido na instrução, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e
da vítima, há dúvida sobre a ocorrência dos atos libidinosos narrados na denúncia, ou seja, que, naquele dia, o acusado tenha
efetivamente encostado nos seios ou vagina da vítima com o fim de satisfazer seu desejo sexual. Depreende-se das narrativas
colhidas que o acusado teve comportamento inadequado, pois ficava escostando na vítima e sussurrando em seu ouvido. No
entanto, não ficou comprovado que essas condutas possam ser consideradas como atos libidinosos ou lascivos e que tivessem
por finalidade satisfazer o prazer sexual do acusado. Apesar de altamente reprováveis, esses comportamentos não são
suficientes para configurar a ocorrência do estupro de vulnerável. Neste ponto, acolho parte dos argumentos trazidos pela defesa
em alegações finais, que tomo a liberdade de repoduzir (evento 136, pg.4) : Existe muitos pontos que não foram devidamente
esclarecidos, começando pela presença de crianças em um ambiente de bebedeiras, algo que não é aceitável, outro pelo fato
das pessoas ali presentes terem ficado observando a conduta do suposto autor por um logo tempo sem nada fazer, talvez sob o
pretexto de realizar uma suposta gravação, gravação esta que não foi levado aos autos, o que seria essencial para averiguar o
teor do diálogo entre o acusado e a vítima. O que tudo indica é que o acusado não teve nenhuma conduta de conotação sexual
com a criança, pois as provas dos autos não foram suficientes para confirmar a acusação feita. Inclusive, foram as próprias
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testemunhas que fizeram a presunção, pelos depoimentos prestados, o que não é suficiente para um edito condenatório, já que
as mãos de um adulto na perna de uma criança não indica necessariamente um ato com intenção sexual, o que poderia provar a
intenção do acusado seria a gravação, a qual estranhamente não foi entregue a polícia. Enfim, da conjugação de todos os
elementos de convicção, favoráveis e desfavoráveis ao réu, a solução que melhor se ajusta ao caso, à luz do princípio da
presunção de inocência e do ônus da prova que incumbe à acusação, é mesmo a absolvição fundada no princípio in dubio pro
reo, assim como sustentado pela defesa. Ressalto assim que a dúvida não significa que o acusado não tenha praticado o fato da
forma como narrado na denúncia, mas sim que as provas não são suficientes para a condenação. Ademais, em que pese o
pedido do Ministério Público para desclassificação dos fatos para aquele narrado no art. 215-A, entendo que não pode ser
acolhido, tendo em vista que o crime de importunação sexual também exige a ocorrência de ato libidinoso, o que não ficou
demonstrado após a instrução. Por fim, ressalto que os outros atos libidinosos que teriam sido praticados pelo acusado, narrados
pela vítima em seu depoimento, não foram objeto da denúncia apresentada pelo Ministério Público. Saliento ainda que, a
condenação além dos limites da imputação descrita na inicial acusatória ofende aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, bem assim ao devido processo legal. Nestas circunstâncias, o órgão ministerial deveria ter aditado a denúncia (CPP, art.
384), caso entendesse ser cabível acrescentar novos fatos, o que não ocorreu no presente processo. 3. DISPOSITIVO Diante do
exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver CAIO RICARDO MEDEIROS BAYMA quanto ao fato que lhe foi imputado
neste processo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por conseguinte, revogo as medidas
cautelares impostas na decisão do evento 54, doc. 2. Ficam intimados os representantes das partes por meio do sistema eProc/TJTO, Remeta-se o processo à SECRIM, para intimar o acusado e a vítima (pr meio de seu representante legal) e
acompanhar o eventual trânsito em julgado desta sentença. Palmas, 29/10/2021. RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de
Direito." Palmas, aos 16/02/2022. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo.

3ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0003493-55.2019.8.27.2729/TO
AUTOR: ROBERTO INACIO DE ARAUJO
RÉU: GLEENDA TAWHANNY LIMA SILVA
RÉU: JOSÉ EDILSON BATISTA DE LIMA
A Excelentíssimoa Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª Juiza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem,
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da Ação Nº 00034935520198272729 em que ROBERTO
INACIO DE ARAUJO move em face de JOSÉ EDILSON BATISTA DE LIMA, brasileiro, CPF n° 172.989.542-53, filho de MARIA
DE LOURDES DE O LIMA, que se encontra em local incerto e não sabido, e que por meio deste edital fica o
mesmo CITADO dos termos da presente ação para, querendo, oferecer resposta à presente Ação, nos termos do art. 256, I e II,
do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257,III, do CPC). E para que não possa alegar ignorância, mandou a MMa. Juiza,
expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, AMANDA DA SILVA ARRUDA, Servidora de Secretaria, que
digitei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0005314-26.2021.8.27.2729/TO
AUTOR: SALOMEIA RIBEIRO DA SILVA
RÉU: SIMÃO JOÃO DE SOUSA FILHO
RÉU: PEDRO PEREIRA DE SOUSA
RÉU: MARIA PEREIRA DE SOUSA
RÉU: MARIA DE JESUS NEVES DE SOUSA
RÉU: JOSEFA SOUSA DAS NEVES
RÉU: JOSÉ SOUSA DAS NEVES
RÉU: JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
RÉU: JOÃO PEREIRA DE SOUSA
RÉU: ANA PEREIRA DE SOUSA
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª Juiza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem,
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da Ação Nº 00053142620218272729 em que SALOMEIA
RIBEIRO DA SILVA move em face de PEDRO PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, estado civil desconhecido, CPF: 600.567.30330, profissão desconhecida, filho de Joaquina Pereira de Sousa e Simão João de Sousa, que se encontra em local incerto e não
sabido, e que por meio deste edital fica o mesmo CITADO dos termos da presente ação, bem como INTIMADO para
apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 335, III, c/c o art. 231, ambos do CPC, sob pena da parte ser
considerada revel conforme o disposto no art. 344 do CPC. E para que não possa alegar ignorância, mandou a MMa. Juiza,
expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, AMANDA DA SILVA ARRUDA, Servidora de Secretaria, que
digitei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0005499-35.2019.8.27.2729/TO
AUTOR: KATIELLE LOPES DE PAIVA BORGES
AUTOR: MARIANNA VICTORIA PAIVA BORGES
AUTOR: IAGO AUGUSTUS PAIVA BORGES
RÉU: THIAGO AUGUSTUS BORGES COSTA
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª Juiza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem,
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença Nº 000549935.2019.8.27.2729/TO, em que KATIELLE LOPES DE PAIVA BORGES move em face do Executado THIAGO AUGUSTUS
BORGES COSTA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 839.295.331-20, portador do RG nº 635.436
SSP/TO, nascido aos 16/09/1978, , que se encontra em local incerto e não sabido, e que por meio deste edital fica
o mesmo CITADO dos termos da presente ação e INTIMADO para efetuar o pagamento voluntário do débito alimentar no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e
honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação
(art. 523, §§ 1º e 3º do CPC). CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena
de preclusão e demais consequência legais (art. 525, caput do CPC). E para que não possa alegar ignorância, mandou a MMa.
Juiza, expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Amanda da Silva Arruda, Servidora de Secretaria, que
digitei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0009622-76.2019.8.27.2729/TO
AUTOR: ITAMAR MATHEUS MARQUES RIBEIRO
AUTOR: ANNA CAROLLINE MARQUES RIBEIRO
AUTOR: ANNA BEATRIZ MARQUES RIBEIRO
AUTOR: ANDERLEIA MARQUES RIBEIRO
RÉU: WILMAR RIBEIRO
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª Juiza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem,
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da Ação Nº 00096227620198272729 em que ITAMAR
MATHEUS MARQUES RIBEIRO, ANNA CAROLLINE MARQUES RIBEIRO, ANNA BEATRIZ MARQUES RIBEIRO
e ANDERLEIA MARQUES RIBEIRO move em face de WILMAR RIBEIRO, brasileiro, casado, técnico de contabilidade, portador
do RG nº 2.746.799, CPF nº 557.123.551-91, que se encontra em local incerto e não sabido, e que por meio deste edital fica o
mesmo CITADO dos termos da presente ação e INTIMADO para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$
28.294,65 (vinte e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios
arbitrados em igual patamar (10% - dez por cento), com a consequente expedição de Mandado de Penhora e Avaliação (NCPC,
art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-O que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de
preclusão e demais consequência legais (CPC, art. 525, caput). E para que não possa alegar ignorância, mandou a MMa. Juiza,
expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, AMANDA DA SILVA ARRUDA, Servidora de Secretaria, que
digitei.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito.

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00260062220168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO COOBRIGADO: NAIR FARIA BATISTA, CNPJ/CPF: n° 077.356.178-10,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00260062220168272729, que lhe move
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A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: LEVEL BRANDS PROMOCAO DE VENDAS - EIRELI- CPF nº
06.987.278/0002-61, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00257002420148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: ANTÍDIO MACÊDO, CNPJ/CPF: n° 039.719.101-49, INTIMADO
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta)
dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00256323520188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: CRISOLITO DE SOUSA LOPES, CNPJ/CPF: n° 401.931.281-87,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00238907220188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO COOBRIGADO: JOÃO LUCIO LOPES PERIM, CNPJ/CPF: n° 194.462.68087, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00238907220188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: TUBOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA- EM
RECUPERACAO JUDICIAL- CPF nº 03.636.975/0001-07, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha
os respectivos Embargos à Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência.
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro
de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00233324220148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: MARIA CELENE RODRIGUES MORAIS, CNPJ/CPF: n°
819.827.711-00, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00217876320168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: BRILHANTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- CPF nº
05.297.508/0001-17, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00215063920188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, Fica o EXECUTADO: O S M - CONSTRUCOES LTDA- CPF nº 13.136.378/0001-69,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal quanto
aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00215063920188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o SÓCIO COOBRIGADO: OLENILSON DOS SANTOS MONTEIRO, CNPJ/CPF: n°
415.733.822-72, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00214085920158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO COOBRIGADO: ADEMIR JOSE KLOCKNER, CNPJ/CPF: n° 220.646.99015, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00212925320158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO COOBRIGADO: MAGNOVALDO RODRIGUES NERY, CNPJ/CPF: n°
044.490.885-49, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00190060520158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO COOBRIGADO: RICARDO DANTAS DE MACEDO, CNPJ/CPF: n°
398.561.272-20, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00188649820158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO COOBRIGADO: MANOEL GONÇALVES LEAL, CNPJ/CPF: n°
280.437.518-89, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00188649820158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: VALMAN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACPF nº 10.686.109/0001-88, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00176628120188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: ANTONIO LUIZ SOUSA SOBRINHO, CNPJ/CPF: n° 344.727.54304, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00175144120168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: NEUSA MARIA MARTINELLI DA SILVA, CNPJ/CPF: n°
00.089.145/0001-00, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00159543020178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: LASARO QUIRINO RODRIGUES, CNPJ/CPF: n° 287.913.391-20,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00156121920178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o SÓCIO COOBRIGADO: CLEIDIANE SANTOS RIBEIRO, CNPJ/CPF: n°
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010.137.011-35, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00156121920178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, Fica o EXECUTADO: SOFA & CIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA- CPF nº
10.950.355/0001-03, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00141318920158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: I. J. COLEGIO E CURSOS LTDA- CPF nº 04.528.955/0001-77,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal quanto
aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00141318920158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO COOBRIGADO: IVANILDES ALVES GARRETO, CNPJ/CPF: n°
100.062.223-15, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00124120920148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO COOBRIGADO: ARNOR RODRIGUES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: n°
323.775.091-34, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00119981120148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o SÓCIO COOBRIGADO: LUCIANO MORAES DA SILVA, CNPJ/CPF: n°
798.298.131-34, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00119981120148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, Fica o EXECUTADO: S&M TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS
EIRELI- CPF nº 04.371.699/0003-19, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos
Embargos à Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00191301720178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o EXECUTADO: RENATA DOS SANTOS ZAGATTO, CNPJ/CPF: n° 305.304.478-19,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00118210820188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: CEVIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- CNPJ/CPF: nº
02.241.730/0003-71, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00116023420148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO-COOBRIGADO:CARLOS ALBERTO OLIVEIRA, CNPJ/CPF: n°
061.725.878-38, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00116959420148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: NEWTON MARTINS PANIAGO, CNPJ/CPF: n° 834.373.711-34,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de
fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00110928420158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LAGOA GRANDE LTDACNPJ/CPF: nº 02.585.960/0001-96, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos
Embargos à Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00110928420158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o SÓCIO-COOBRIGADO: JOSEHHSON ALVES CARDOSO, CNPJ/CPF: n°
081.574.324-64,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00109528420148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o SÓCIO-COOBRIGADO: DOUGLAS CHAGAS VIEIRA, CNPJ/CPF: n 341.144.15858, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de
fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00099998620158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: ARAGUAIA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA- CNPJ/CPF: nº
12.210.057/0001-02, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00097480520148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, Fica o EXECUTADO: IB DOS SANTOS CAVALHEIRO- CNPJ/CPF: nº 10.764.714/000120, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal
quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00097480520148272729
, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o SÓCIO-COOBRIGADO: IVANE BATISTA DOS SANTOS CAVALHEIRO,
CNPJ/CPF: n° 913.834.475-00,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do
CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte
Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00089039420198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o SÓCIO-COOBRIGADO: SANDRO CELESTINO NUNES, CNPJ/CPF: n°
557.283.401-72,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
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extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00089039420198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL EIRELE- CNPJ/CPF:
nº 16.466.793/0001-79, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00087650620148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o SÓCIO-COOBRIGADO:JOSÉ ANTÔNIO SILVA CORREIA, CNPJ/CPF: n°
557.943.941-53,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00087650620148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o SÓCIO-COOBRIGADO: NILTON DA COSTA SILVA, CNPJ/CPF: n° 434.658.89134,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00087650620148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o EXECUTADO: NJ TURISMO LTDA- CNPJ/CPF: nº 07.251.338/0001-65,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal quanto
aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00085961920148272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Fica o SÓCIO-COOBRIGADO: EDI CORNÉLIO DA SILVA- CNPJ/CPF: nº 380.369.24153, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal
quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00080233920188272729, que lhe move
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A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o EXECUTADO:DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF: n°
07.111.484/0001-95,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: JOSEANO DIAS PONTES, CPF/CNPJ: 03044986451, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00340258520148272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20140012580, inscrita em:
13/06/2014, referente a MULTA-POST -; 20140012581,inscrita em: 13/06/2014, referente a MULTA-POST; cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.712,00 (Um Mil e Setecentos e Doze Reais), que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: MARIO VAVASSORI, CPF/CNPJ: 09785450953, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00344744320148272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20140025030, inscrita em:
04/01/2012, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 6.057,44 (Seis Mil e
Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de
fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GENILDA RODRIGUES DA SILVA, CPF/CNPJ: 87296926104, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00362998520158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20150016042, inscrita em:
27/04/2015, referente ao BCO-POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 7.302,42 (Sete Mil
e Trezentos e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de
fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: KR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CPF/CNPJ: 09004304000100,
e dos sócios coobrigados: GERALDO VIEGAS NOGUEIRA, CPF/CNPJ: 01799857603, e MARIA JULIA TORRES, CPF/CNPJ:
06114203763, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00365278420208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL,
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) C-435/2020,
inscrita em: 23/02/2020, referente a MULTA; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 386.322,09
(trezentos e oitenta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: LAZARO AIRES PIMENTA RIBEIRO FILHO, CPF/CNPJ:
71791230130, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00381165320168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL,
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20160010052, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; 20160010053, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLS;
20160010054, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLS; 20160010055, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.489,23 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte
e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: JOSE REINALDO EVANGELISTA DE SOUSA, CPF/CNPJ:
83802185153, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00384119020168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL,
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20160010906, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; 20160010907, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.416,16 (Um Mil e Quatrocentos e Dezesseis Reais e Dezesseis
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: MANOEL MURILO NETO, CPF/CNPJ: 46431411153, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00388198120168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
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prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20160010678, inscrita em:
25/03/2015, referente ao TLF; 20160010679, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era R$ 892,31 (Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Um Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: LEIDI MOTA SOUSA, CPF/CNPJ: 71669248100, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00394774220158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20150014280, inscrita em:
25/03/2015, referente ao TLF; 20150014281, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLS; 20150014282, inscrita em:
05/02/2014, referente ao TLS; 20150014284, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era R$ 4.724,05 (Quatro Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Cinco Centavos), que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MULTFRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ:
36989895000186, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00418697620208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL,
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20200001029, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001030, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 7.417,28 (Sete Mil e Quatrocentos e Dezessete 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 local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CONSTRUTORA K2 LTDA, CPF/CNPJ: 03054852000150, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00429887220208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200001643, inscrita em:
24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 8.086,85 (Oito Mil e
Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
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executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de
fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: R F LOCACAO IMPRESSAO MARKETING & EVENTOS EIRELI,
CPF/CNPJ: 18388279000198, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00436339720208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20200002039, inscrita em: 24/01/2020, referente ao ISS-SN (PGFN); 20200002040, inscrita em: 24/01/2020, referente ao
TLF; 20200002041, inscrita em: 03/10/2019, referente ao ISS-NFSE-RF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 71.449,65 (Setenta e Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PEDRON & VIANA LTDA, CPF/CNPJ: 03935195000150, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00436486620208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200002051, inscrita em:
23/01/2020, referente ao ISS-SN (PGFN); cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 66.679,47
(Sessenta e Seis Mil e Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: I9 COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS GRAFICOS EIRELI,
CPF/CNPJ: 26081882000150, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00461914220208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20200018316, inscrita em: 23/01/2020, referente ao ISS-SN (PGFN); 20200018317, inscrita em: 24/01/2020, referente ao
TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 14.065,12 (Quatorze Mil e Sessenta e Cinco Reais
e Doze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ARENA PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, CPF/CNPJ:
21867241000102, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00461836520208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL,
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20200018274, inscrita em: 23/01/2020, referente ao ISS-SN (PGFN); cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 16.208,08 (Dezesseis Mil e Duzentos e Oito Reais e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDSON MOTA DA SILVA, CPF/CNPJ: 12883475000152, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00461610720208272729,que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200018237, inscrita em:
24/01/2020, referente ao ISS-SN (PGFN); 20200018238, inscrita em: 03/10/2019, referente ao ISS-SN (PGFN); 20200018239,
inscrita em: 24/01/2020, referente ao ISS-NFSE-RF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$
21.676,21 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RV CONSTRUTORA & INSTALADORA LTDA, CPF/CNPJ:
13629538000101, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00461308420208272729,que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL,
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20200018183, inscrita em: 03/10/2019, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
R$ 2.699,36 (Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VASCONCELOS & VASCONCELOS LTDA, CPF/CNPJ:
09266587000150, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00457489120208272729,que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL,
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20200002486, inscrita em: 24/01/2020, referente ao ISS-SN (PGFN); 20200002487, inscrita em: 31/01/2018, referente ao
ISS-NFSE-RF; 20200002488, inscrita em: 23/01/2020, referente ao ISS-SN (PGFN); cujo valor até a data do ajuizamento do
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referido feito executivo era R$ 2.672,47 (Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: B2 NEGOCIOS E REALIZACOES DE EVENTOS - EIRELI, CPF/CNPJ:
23069181000108, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00457393220208272729,que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL,
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20200002478, inscrita em: 03/10/2019, referente ao ISS-SN (PGFN); 20200002479, inscrita em: 03/10/2019, referente ao
TLF; 20200002480, inscrita em: 03/10/2019, referente ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era R$ 31.376,34 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos),que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TOCANTINS LOG SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO
LTDA, CPF/CNPJ: 10287440000125, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00456622320208272729,que lhe move A FAZENDA
PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida
Ativa nº(S) 20200002392, inscrita em: 03/10/2019, referente ao ISS-SN (PGFN); 20200002393, inscrita em: 24/01/2020,
referente ao ISS-NFSE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 49.988,52 (Quarenta e Nove Mil
e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDIVALDO ALVES GOMES, CPF/CNPJ: 06130159161; por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 00338952220198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FÁBIO DE SOUZA ARRUDA, CPF/CNPJ: 00403974160; 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 - 00342702320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FUTURA REPRESENTACOES LTDA, CPF/CNPJ: 14400814000128; por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 00418827520208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: G. L. BERNARDO, CPF/CNPJ: 21589737000161, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc – 00456605320208272729,que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200019242, inscrita em: 16/11/2020, referente ao
TLF; 20200019243, inscrita em: 06/03/2017, referente ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era R$ 3.480,42 (Três Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais e Quarenta e Dois Centavos),que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de
Direito da Vara Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente Edital de Intimação ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação
Penal nº 00014480320188272733, que a Justiça Pública, como Autora, move contra o denunciado ANTÔNIO RIBEIRO DE
SOUSA FILHO. E não sendo possível INTIMAR, pessoalmente, o réu ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA FILHO, brasileiro, união
estável, nascido aos 04/11/1995, natural de Pedro Afonso-TO, filho de Antônio Ribeiro de Sousa e Ivone Fonseca dos Santos,
portador do RG sob o nº 1.099.409 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 040.313.761-62, atualmente em local incerto e não sabido,
fica por meio do presente, INTIMADO para tomar conhecimento do inteiro teor da Sentença proferida nos autos pelo MM Juiz de
Direito da Vara Criminal desta Comarca, Dr. Milton Lamenha Siqueira, com o seguinte teor: “(...) Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA FILHO, como incursos nas penas do
art. 180, caput do Código Penal (...). PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida à pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão
e 30 (trinta) dias, cujo valor unitário arbitro no importe mínimo. (...) DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o trânsito em julgado desta
sentença (respeitadas as modificações, em caso de provimento de eventual recurso): a) lance-se o nome do réu no rol dos
culpados; b) extraia-se a guia de execução penal e providencie a cobrança da multa e a comunicação à Justiça Eleitoral; c)
procedam-se às comunicações previstas no Capítulo 7, Seção 16, do Provimento n.º 036/02-CGJ. P.R.I. Pedro Afonso, 18 de
fevereiro de 2022. Juiz M. Lamenha de Siqueira”. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da
Justiça e no Placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos
dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e doois (18/02/2022). Eu,___ Maria Sandia Brito Campos –
Servidora de Secretaria, que o digitei e subscrevi. Juiz M. LAMENHA DE SIQUEIRA
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PORTO NACIONAL
Central de execuções ficais
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de OSTON RODRIGUES DA SILVA, CNPJ/CPF nº
09259465168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 5002324-65.2012.8.27.2737 - Chave: 858223093712, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 306,50 (trezentos e seis reais e cinquenta centavos),
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional/TO.

Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): ADRIANA DE GODOY SOUSA CPF/CNPJ Nº 765.821.751-49, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 705,14
(setecentos e cinco reais e quatorze centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos: 000234111.2020.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO, para, caso queira, no prazo de 30
(trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei
6.830/80). Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional/TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): VALTO VIEIRA MACHADO CPF/CNPJ Nº 600.209.031-20, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 179,24 (cento e
setenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos: 000881969.2019.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO, para, caso queira, no prazo de 30
(trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei
6.830/80). Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional/TO, data pelo sistema.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0005969-71.2021.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de SANDRA MARIA MARTINS DA
SILVA, CNPJ/CPF nº 91498082149, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 25 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0006306-31.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANDRE SANTOLIN, CNPJ/CPF
nº 03186788960, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no
evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento,
HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos
do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no
caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente,
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial.
Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0009930-54.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de PEDRINA BEZERRA
OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 34921427100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0001027-61.2019.8.27.2738, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DAIANY MENDES BARBOSA,
CNPJ/CPF nº 01133930166, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 29 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II,
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias,
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais,
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na
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data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0006253-16.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LEVI ALBINO, CNPJ/CPF nº
40016838220, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no
evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento,
HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos
do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no
caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente,
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial.
Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0007049-07.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LEIDIANE PEREIRA
BARBOSA, CNPJ/CPF nº 01794142169, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da
r. sentença proferida no evento n.º 38 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
GURUPI
2ª Vara Cível

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000056-11.1997.8.27.2722/TO
AUTOR: VIBRA ENERGIA S.A
RÉU: TRANSPORTES LIRIO TDA
RÉU: LÍRIO GAERTNER
RÉU: LEILA COLNAGHI
RÉU: TRANSPORTADORA ABA LTDA
RÉU: TRANSPORTADORA LG LOG EIRELI
EDITAL Nº 4444743
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
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O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas
atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania
do 2º Cível, processam-se os autos n.º 5000056-11.1997.8.27.2722, de Ação de Execução de Título Extrajudicial
requerida por VIBRA ENERGIA S.A em face de TRANSPORTES LIRIO LTDA, LÍRIO GAERTNER, LEILA COLNAGHI,
TRANSPORTADORA ABA LTDA e TRANSPORTADORA LG
LOG EIRELI, e por este meio CITA o(a) requerido(a), TRANSPORTADORA LG LOG EIRELI, atualmente em lugar incerto ou
não sabido, dos termos da petição constante do evento 99 dos autos supra, DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos
termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º
870169572915, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o
presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 18 de
janeiro de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.
Nilson Afonso da Silva
Juiz de Direito
Documento eletrônico assinado por LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Servidora de Secretaria, 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 4444743v2 e do código CRC 572454e2.
Informações adicionais da assinatura:
5000056-11.1997.8.27.2722
4444743 .V2
Signatário (a): LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS
Data e Hora: 18/1/2022, às 14:23:25 5000056-11.1997.8.27.2722 4444743 .V2
PALMAS
Varas Cíveis
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002319-84.2014.8.27.2729/TO AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU:
LILIAN CRISTINA CASTELO BRANCO DO COUTO RÉU: EDIL SANTOS DO COUTO EDITAL Nº 4416732 EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz
de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível de Palmas, no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Palmas/TO, tramita o
processo de nº. 0002319-84.2014.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S.A.,
em desfavor de LILIAN CRISTINA CASTELO BRANCO DO COUTO e EDIL SANTOS DO COUTO, e que por este meio, procede
a CITAÇÃO da parte Executada, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem
como, para que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora
suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação
integral da execução, sendo o valor dado a causa de R$ 168.404,36 (cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e
trinta e seis centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua
manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 114. OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que
chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum
desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e
decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no
site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar,
que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na
plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais
rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave
do processo 989811373414 para acesso integral. Eu, Esly de Almeida Lopes Barros, Servidor de Secretaria da Secretaria
Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito
abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK,
Juíza Coordenadora
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decisões
PROCESSO
22.0.000003650-5
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 819, de 18 de fevereiro de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da instrutora
especialista Marciléa Emília da Silva, para ministrar o Workshop Gestão do Tempo e Produtividade – Turma I, para
magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EAD, nos dias 21 e 23 de fevereiro de 2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4169433) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4164053), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4169434), visando
à contratação da instrutora especialista Marciléa Emília da Silva, para ministrar o Workshop Gestão do Tempo e
Produtividade – Turma I, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EAD, nos dias 21 e
23 de fevereiro de 2022, pelo valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme proposta sob o evento 4149495.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta decisão;
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante disposição do
artigo 62 do Estatuto Licitatório;
3. CCOMPRAS para envio da NE à contratada aludida.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias
Portaria Nº 341, de 17 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido no art. 11 da Resolução nº 5, de 28 de abril de 2016, que disciplina as atividades dos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), cria o cadastro de conciliadores do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000001501-0,
RESOLVE:
Art. 1º Fica designado, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Willian Trigílio da Silva para, sem prejuízo de suas
funções, exercer a coordenação das atividades afetas ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da
Comarca de Natividade.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 2425/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de outubro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 343, de 17 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido no art. 11 da Resolução nº 5, de 28 de abril de 2016, que disciplina as atividades dos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), cria o cadastro de conciliadores do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000001480-3,
RESOLVE:
Art. 1º Fica designado, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Luiz Zilmar dos Santos Pires para, sem prejuízo de suas
funções, exercer a coordenação das atividades afetas ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da
Comarca de Itaguatins.
Art. 2º Fica revogada a Portaria Nº 87/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 14 de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Portaria Nº 342, de 17 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000004001-4,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizada a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar 4ª Vara Cível da
Comarca de Palmas, na atividade de prolatar sentenças, despachos e decisões, bem como realizar atos cartorários, no período
de 14 de fevereiro a 15 de maio de 2022.
Art. 2º Ficam designados, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo
Júnior, João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para,
sem prejuízo de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 14 de fevereiro de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Termos de homologação
PROCESSO
21.0.000020475-4
INTERESSADO DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, Divisão de Manutenção e Suporte ao Usuário-DMSU
ASSUNTO
Computadores desktop mini - Sistema de Registro de Preços
Termo de Homologação Nº 12, de 18 de fevereiro de 2022
Trata-se de procedimento instaurado para registrar preços, com vistas à aquisição futura de computadores desktop mini, para
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002,
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem como o parecer da
ASJUADMDG (evento 4173809), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4173917), ao tempo em
que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 8/2022 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram realizadas as seguintes
adjudicações: 1) GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, em relação ao Item 1, pelo valor total de R$
56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); e 2) POSITIVO TECNOLOGIA S.A, em relação ao Item 2, pelo valor total de R$
7.110.280,00 (sete milhões, cento e dez mil duzentos e oitenta reais), perfazendo a quantia global de R$ 7.166.280,00 (sete
milhões, cento e sessenta e seis mil duzentos e oitenta reais), conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de
Adjudicação (eventos 4171709, 4171734 e 4171774), para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à:
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito,
como também publicação do presente Termo de Homologação;
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e
3. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes.
Concomitante, ao GABDTI/DMSU para conhecimento e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Portarias

Portaria Nº 323/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 15 de fevereiro de 2022
Institui e designa membros para compor Grupo de Trabalho para estudo e análise da
viabilidade, inclusive técnica, de elaboração de minuta de ato normativo que
regulamente a parte específica de correição em relação aos planos de ação e de
gestão.
A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO o cumprimento de metas nacionais estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como em atenção às
correições gerais ordinárias, especificamente em relação aos planos de ação e de gestão à luz do Provimento CGJUS/TO n.
11/2019, e até mesmo em razão do novo Regimento Interno da CGJUS/TO;
CONSIDERANDO a necessidade de revisão e adaptação do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO, na parte de correição, por
ambas as coordenações do âmbito judicial e extrajudicial;
CONSIDERANDO as providências adotadas no SEI nº 21.0.000005697-6;
RESOLVE:
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Art. 1º - Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de promover estudos destinados à possível alteração do Provimento nº
11/2019/CGJUS/TO para analisar parte específica de correição, por ambas as coordenações do âmbito judicial e extrajudicial, a
fim de cumprir as metas nacionais estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça.
Art. 2º Ficam designados para compor o Grupo de Trabalho os seguintes membros:
I – Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Coordenadora do Grupo;
II – Roniclay Alves de Morais, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Coordenador do Grupo;
III – Wagner José dos Santos, Coordenador dos Serviços Notariais e de Registro CGJUS/TO;
IV- Thais Andréia Pereira, Assessora Jurídica;
V- Karen Cristina de Melo e Barros – Assessora Jurídica;
VI – Lilian Carvalho Lopes, servidora da Corregedoria-Geral da Justiça;
VII- Michele de Souza Costa Romero, servidora da Corregedoria-Geral da Justiça;
VIII- Ketlen Karolynny Pinheiro Cruz, servidora da Corregedoria-Geral da Justiça;
IX- Fernanda Pontes Alcântara, servidora da Corregedoria-Geral da Justiça;
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Palmas, 18 de fevereiro de 2022.
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Corregedora-Geral da Justiça

DIRETORIA GERAL
Portarias
Portaria Nº 316/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 15 de fevereiro 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 33/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000003404-9, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa K G Ferraz EIRELI - ME, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de
água mineral para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532, como gestor do contrato nº 33/2022, e o servidor Tácio
Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93,
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 300/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de fevereiro 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 30/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000032241-2, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Tocantins Comércio de Materiais Elétricos - Ltda, que tem por objeto a aquisição de materiais
elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 30/2022, e a servidora
Aline Aragão Ishizawa, matricula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993,
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.
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Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 322/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 15 de fevereiro 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 36/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000004588-1, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a Empresa Optatec Impressão Digital - Ltda que tem por objeto a contratação futura de empresa
especializada para o fornecimento e instalação de quadro de localização, placas de sinalização e identificação diversas, a fim de
atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula 178532 como gestora do contrato nº 36/2022, e o servidor Tácio
Rafael Soares de Carvalho, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, conhecerem as
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 283/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de fevereiro 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 23/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000032244-7, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa ME Comércio de Ferragens e Ferramentas - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de materiais
elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 23/2022, e a servidora
Aline Aragão Ishizawa, matricula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993,
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

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 71/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2021
PROCESSO 22.0.000003687-4
CONTRATO Nº 31/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: JC Empreendimentos - Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de restaurante com funcionamento diário em Palmas, Capital do
Estado do Tocantins, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Contrato é de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
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UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2022.

Extratos

EXTRATO:
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2022
PROCESSO 22.0.000003869-9
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e
Parcerias do Estado do Tocantins – Tocantins Parcerias com a Interveniência do Instituto de Terras do Tocantins – ITERTINS.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a mútua cooperação para a promoção da regularização fundiária de imóveis
nos Municípios do Estado do Tocantins, especificadamente quanto ao intercâmbio de apoio técnico-social entre os partícipes,
visando o compartilhamento de conhecimento das equipes técnicas e a implementação de medidas conjuntas voltadas ao
aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de regularização
fundiária, de modo a proporcionar maior eficiência a esta atividade.
VIGÊNCIA: O presente Termo vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser
denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus para os partícipes,
podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 16 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 233/2020
PROCESSO 20.0.000016313-0
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Geovanna Gomes de Morais
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga GEOVANNA GOMES DE MORAIS, 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 Palmas, com fulcro na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo
de Credenciamento nº 233/2020.
DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 66/2021
PROCESSO 21.0.000006136-8
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Camila Campos Oliveira
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga CAMILA CAMPOS OLIVEIRA, 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 Palmas, com fulcro na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo de
Credenciamento nº 66/2021.
DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2022

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 174/2022, de 17 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para desempenho de mandado classista, da servidora MARIA DAS DORES,
matrícula nº 88533, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA
CRIMINAL, no período de 21/06/2021 a 20/06/2024;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106918;
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 Tornar sem efeito a PORTARIA N° 159/2022, Publicado em 15/02/2022, DJe nº 5130
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Funcional

Matrícula

Nome

238641

JOCYLEIA SANTOS FALCÃO

ESTATUTÁRIO

48

Cargo

Período

TÉCNICO JUDICIÁRIO

01/02/2022 à 31/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 175/2022, de 17 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor MARDEI OLIVEIRA LEÃO, matrícula nº 352643, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL, no período de 16/02/2022 a
18/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106973;
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
358424

MAYANNA DIAS TERRA E BRITO

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

16/02/2022 à 18/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 176/2022, de 18 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, 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 FABIOLA HEBE DE CARVALHO FERREIRA, matrícula nº 93152,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - 1ª VARA
CÍVEL, no período de 14/02/2022 a 18/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106976;
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
90945

ZULMIRA DA COSTA SILVA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

14/02/2022 à 18/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 177/2022, de 18 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, 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 licença para tratamento da própria saúde, do servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA,
matrícula nº 85248, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA
DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 31/01/2022 a 24/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106977;
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
355827

CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

31/01/2022 à 24/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 178/2022, de 18 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 10/01/2022 a 13/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106978;
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
355827

CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

10/01/2022 à 13/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 179/2022, de 18 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 24/01/2022 a 28/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106979;
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
355827

CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

Publique-se. Cumpra-se.
EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA

24/01/2022 à 28/01/2022
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 180/2022, de 18 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora ROSANNE PEREIRA DE SOUSA, matrícula nº 33372, ocupante do
cargo de ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS - 1ª VARA
CRIMINAL, no período de 10/01/2022 a 24/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106980;
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
86049

ELIANE RAMOS CANDIDO TAVARES

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

10/01/2022 à 24/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EMANUELA DA CUNHA GOMES
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 352/2022, de 18 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALDA VALÉRIA GOMES DA MOTA, matrícula nº 352121, relativas ao período
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 17/02 a 18/03/2022, a partir de 17/02/2022 até 18/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 353/2022, de 18 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora FATIMA ALVES DE LIMA ROSA, matrícula nº 59542, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 18/02 a 19/03/2022, a partir de 18/02/2022 até 19/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 21/11 a 20/12/2022, 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 181/2022, de 18 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
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CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor DANILO DE ARAUJO CRUZ
OLIVEIRA, matrícula nº 239834, ocupante do cargo de CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, da unidade de lotação
GABINETE DES. ÂNGELA PRUDENTE, no período de 24/01/2022 a 26/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107021;
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
353524

KAMILLA SOUSA
PRADO

NOMEADO EM
COMISSÃO

ASSESSOR TÉCNICO DE
DESEMBARGADOR

24/01/2022 à
26/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 182/2022, de 18 de fevereiro 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 DANILO DE ARAUJO CRUZ OLIVEIRA, matrícula nº 239834,
ocupante do cargo de CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, da unidade de lotação GABINETE DES. ÂNGELA
PRUDENTE, no período de 17/01/2022 a 21/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107023;
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
353524

KAMILLA SOUSA
PRADO

NOMEADO EM
COMISSÃO

ASSESSOR TÉCNICO DE
DESEMBARGADOR

17/01/2022 à
21/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 183/2022, de 18 de fevereiro 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 DANILO DE ARAUJO CRUZ OLIVEIRA, matrícula nº 239834,
ocupante do cargo de CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, da unidade de lotação GABINETE DES. ÂNGELA
PRUDENTE, no período de 12/01/2022 a 14/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107025;
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
353524

KAMILLA SOUSA

NOMEADO EM

ASSESSOR TÉCNICO DE

12/01/2022 à
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Nome

Funcional

Cargo

Período

PRADO

COMISSÃO

DESEMBARGADOR

14/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 184/2022, de 18 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor TEMISTOCLES VIEIRA DE SOUSA,
matrícula nº 133073, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE
MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 16/12/2021 a 13/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107026;
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
40181

DAVI RIBEIRO PIRES

ESTATUTÁRIO

AUXILIAR JUDICIÁRIO

31/01/2022 à 13/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

ESMAT
Portarias

PORTARIA No 005, de 2022 – SEI nº 21.0.000023555-2.
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e,
CONSIDERANDO a importância de compreender o rito da Lei nº 6.830, de 1980, com intuito de facilitar as análises processuais
relacionadas aos feitos executivos fiscais;
CONSIDERANDO os novos entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores, no que se refere às questões tributárias, assim
como às controvérsias relacionadas aos tributos estaduais e municipais, aperfeiçoando seus entendimentos e sua prática jurisdicional.
RESOLVE
Art. 1º Designar o juiz GIL DE ARAÚJO CORRÊA e a juíza SILVANA MARIA PARFIENIUK sem prejuízo de suas funções, como
coordenadores do curso Direito Tributário –, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
PORTARIA nº 006, de 2022 – SEI Nº 22.0.000004872-4
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução nº 076, de 2014, lhe confere e,
CONSIDERANDO a necessidade de atualização sobre o processamento e tramitação dos Precatórios e Requisições de Pequeno
Valor;
CONSIDERANDO a importância de analisar a Resolução nº 303, de 2019, do CNJ de modo que sejam aplicadas as regras atuais que
devem ser seguidas pelos Tribunais de Justiça, para a adequada gestão dos precatórios e RPV,
RESOLVE
Art. 1º Designar os juízes MANUEL DE FARIA REIS NETO e ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO, sem prejuízo de suas funções,
como coordenadores do curso NOVOS RUMOS NA GESTÃO DE PRECATÓRIOS, a ser promovido pela Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
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