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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049090-47.2019.8.27.2729/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR)
PROCURADOR: MAURO JOSÉ RIBAS PGM413036661
APELADO: ESPOLIO DE CANDIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO.
EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80.
INAPLICABILIDADE IN CASU. CRÉDITO EXECUTADO. MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA. APELO PROVIDO.
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade
conferida ao Administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Não se aplica ao caso o disposto no art. 34 da Lei nº 6.830/80,
eis que o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), definido pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do REsp nº 1.168.625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, atualizado pelo IPCA-E de
Dezembro/2000 até a data do ajuizamento do feito executivo em deslinde, alcança montante inferior ao valor do crédito objeto da
ação executiva, motivo pelo qual se afigura plenamente cabível a interposição da Apelação na espécie. 3. Apelo conhecido e
provido. Sentença cassada.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, CONHECER e
DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à
Instância de origem, para regular prosseguimento do feito nos termos do voto do Relator e os votos do Desembargador
EURÍPEDES LAMOUNIER e da Desembargadora ANGELA PRUDENTE acompanhando o relator. Palmas, 23 de março de
2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047879-73.2019.8.27.2729/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR)
PROCURADOR: MAURO JOSÉ RIBAS PGM413036661
APELADO: IVANILDO SOUSA TEIXEIRA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO.
EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80.
INAPLICABILIDADE IN CASU. CRÉDITO EXECUTADO. MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA. APELO PROVIDO.
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade
conferida ao Administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Não se aplica ao caso o disposto no art. 34 da Lei nº 6.830/80,
eis que o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), definido pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do REsp nº 1.168.625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, atualizado pelo IPCA-E de
Dezembro/2000 até a data do ajuizamento do feito executivo em deslinde, alcança montante inferior ao valor do crédito objeto da
ação executiva, motivo pelo qual se afigura plenamente cabível a interposição da Apelação na espécie. 3. Apelo conhecido e
provido. Sentença cassada.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para
CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Instância de origem, para regular prosseguimento do feito nos
termos do voto do Relator. Palmas, 23 de março de 2022.

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

Processo n. 0001345-84.2021.8.27.2702 – Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Requerente: ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA e ARTHUR SOUZA BARBOSA
Advogado: Dra.TATIANA MOURA CORREA REZENDE / TO010277
Requerido:JOSE IGOR BARBOSA FILHO
Advogado: Nihil
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Intimação do requerido: “SENTENÇA (...).Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487,
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos
do artigo 90, §3º, do CPC.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
Procedimento Comum Cível Nº 0001592-36.2019.8.27.2702/TO
AUTOR: ALENCAR CARDOSO DA SILVA
RÉU: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA e outra
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 PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, ALENCAR CARDOSO DA SILVA. 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$ 24.700,97 (vinte e quatro mil,
setecentos reais e noventa e sete 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. No mais determino: 1. Caso haja
interposição do recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer
contrarrazões, sob pena de preclusão e demais consequências legais. 2. Havendo preliminar (es) de apelação suscitada(s) pelo
recorrido(a)/apelado(a) ou interposição de apelação adesiva, INTIME-SE a apelante/recorrente para, no prazo de 15 (quinze)
dias, se manifestar /apresentar contrarrazões, sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 1.009, § 2º c/c
art. 1.010, § 2º). 3. Após respostas ou decorrido o prazo, REMETA-SE o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins (NCPC, art. 1.010, § 3º). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Operado o trânsito em julgado certifique. Cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Alvorada, datado e
certificado pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.

ARAGUACEMA
1ª escrivania cível
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Fica a parte requerida citada dos atos nos presentes autos.
AUTOS Nº 0000489-61.2014.8.27.2704- Cumprimento de Sentença de Obrigação fr Prestar Alimentos
AUTOR : HARISSON HENRIQUE FERREIRA DA CONCEIÇÃO
REQUERIDO: GESMAR FERREIRA SOARES FILHO
OBJETO: INTIMAÇÃO da parte executada GESMAR FERREIRA SOARES FILHO , brasileiro, solteiro, autônomo, para, que,
para, no prazo de 3 (três) dias: a) efetuar o pagamento do débito alimentar das três últimas parcelas (R$ 1.111,51), bem como
das prestações alimentícias que se vencerem no curso do processo, b) provar que o pagamento já ocorreu, ou c) justificar a
impossibilidade de o fazê-lo. Ficando advertido de que, não efetue o pagamento ou se a justificativa apresentada não for aceita,
ser-lhe-á decretada prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, além de protesto da dívida. No mesmo prazo acima o
executado deverá ser intimado para efetuar o pagamento dos alimentos pretéritos as três últimas parcelas no valor de R$
14.437,10 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos), sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem
para a satisfação da dívida., nos termos do despacho disponibilizado no evento 28, dos autos
EDITAL DE INTIMAÇÃO
AUTOS N° 0000088-57.2017.8.27.2704
AÇÃO: Declaração de Ausência
REQUERENTE: Maurinalva Pereira Lima
REQUERIDO: Luzia Pereira Lima
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Sra. LUZIA PEREIRA LIMA, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo em vista a
sentença de declaração de ausência, proferida no evento 48 dos autos n. 0000088-57.2017.8.27.2704, fica a ausente INTIMADA
da arrecadação dos bens realizada, oportunidade em que foi nomeada como curadora dos bens da ausente a Sra. Maurinalva
Pereira Lima. Ainda, nos termos do artigo 745 do Código de Processo Civil, fica a ausente INTIMADA para retomar a posse de
seus bens

Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO
AUTOS Nº 5000016-73.2003.8.27.2704– Execução Fiscal
REQUERENTE: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS-SEFAZ
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REQUERIDO: ELVINA BARBOSA DA SILVA LIMA-ME
FINALIDADE: INTIMAÇÃO de ELVINA BARBOSA DA SILVA LIMA-ME, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
ofereça contrarrazões ao recurso interposto ao evento 27
EDITAL DE INTIMAÇÃO
AUTOS Nº 5000010-37.2001.8.27.2704– Execução Fiscal
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS
REQUERIDO: BENEDITO PEREGRINE CAMPOS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO de BENEDITO PEREGRINE CAMPOS, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça
contrarrazões ao recurso interposto ao evento 27.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS N° PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 0000521-95.2016.8.27.2704
AUTOR: VANIO SANTOS PINHEIRO
RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN-TO
RÉU: GERALDO LUIS DAS NEVES
OBJETO: CITAR a PARTE EXECUTADA: GERALDO LUIS DAS NEVES, para querendo, oferecer a resposta à presente
demanda, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia, nos termos do despacho lançado no evento 84
EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
AUTOS DE DIVÓRCIO LITIGIOSO N° 0001296-37.2021.827.2704
REQUERENTE: ILCELINE PEREIRA DA SILVA
REQUERIDO: DIONISIO SOUSA DAS TRINDADES
FINALIDADE: CITAR DIONISIO SOUSA DAS TRINDADES, do teor da inicial para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
ofereça contestação, sob pena de decretação da sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC

ARAGUAINA
1ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00178856920198272706, requerida por MARLENE
PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada na Rua das Jabuticabeiras, nº 658, Setor
Imaculada Conceição, Araguaína/TO, CEP 77.827-170, move em face de ADRIANO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro,
pensionista, residente e domiciliado na Rua das Jabuticabeiras, nº 658, Setor Imaculada Conceição, Araguaína/TO, CEP 77.827170. Pelo MM. Juiz, no evento 113 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, com
fundamento no artigo 755, I e II, do CPC, nomeio CURADOR(A) em favor da parte Requerida ADRIANO PEREIRA DA SILVA,
na pessoa de MARLENE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não
podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens,
oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os
atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte
Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo
levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e
renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Fica dispensada a
especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores
decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas, na forma do
artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no
registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver
vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes
do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar
autonomamente. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público.As comunicações de atos deste
processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de
mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com
aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes
na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238,
243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12).
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Considerando o reduzido número de Oficiais de Justiça da Comarca de Araguaína-TO, a impossibilidade de darem vazão aos
mandados judiciais expedidos diariamente, e a necessidade de garantir uma prestação jurisdicional célere e eficaz, NOMEIO,
com amparo no Provimento n.º 11/2019, da CGJUS/TO (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da JustiçaCNGC), alterado pelo Provimento n.º 23/2021, da CGJUS/TO, em conformidade com a zona/região de atuação, oficiais de
justiça ad hoc nas pessoas dos servidores cedidos, Edmilson Melo Santos, Gabriel Batista de Sousa Silva, Manoel Pereira
Lemos Filho, Marcos Natan Santos de Miranda e Robert Alexandre Amorim. Ressalto que a presente nomeação não impede a
atuação do Oficial de Justiça de carreira a quem, eventualmente, for distribuído o mandado. E que a distribuição dos oficiais ad
hoc por zona/região/localidade compete à Diretoria do Foro. Sendo requerida a dispensa do prazo para interposição de recurso,
defiro e homologo a dispensa, antecipadamente. Por fim, certifique-se o trânsito em julgado, com menção expressa da data de
sua ocorrência (art. 1.006, do CPC), e proceda-se a baixa definitiva.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o
presente, que será publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número
0022356-02.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos
junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos sete dias do mês de março do ano de
dois mil e vinte e dois (07/03/2022). Eu, Thaynara Kelly de O. Silva, Estagiária/ Mat. 363636, digitei e conferi.

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

Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína -TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 500079893.2011.8.27.2706/TO, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MAQ-FER MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA,
IGOR ALCANZAS DIAS, MARCOS TONI ALMEIDA PIRES inscrita sob o CPF/CNPJ nº 01.287.342/0001-05, 931.934.161-34,
279.090.001-97, sendo o mesmo para INTIMAR a(s) parte(s) executada(s) que atualmente encontram-se em lugar incerto e não
sabido, para tomar ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 95 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:
(...) " Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente para, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e
do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens da pessoa jurídica executada e sócios
responsáveis, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais que: 1. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis da pessoa jurídica executada e sócios responsáveis
via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar
nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 2. Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar
aos autos e cientificar o exequente; 3. Intimem-se as partes da presente decisão; Ressalto que, caso o ato citatório tenha sido
realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(a)(s) executado(a)(s) acerca da presente decisão,
determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Após, volvam os autos para análise da suspensão,
nos termos do artigo 40 da LEF. Intime-se, Cumpra-se, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 30
dias do mês de Março de 2022. Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho
Henrique - Juíza de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5006066
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 500787148.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de M. G. J. SILVA e MARIA DAS GRAÇAS JARDIM SILVA, CNPJ/CPF nº 02.928.163/0001-64 e 798.329.701-72, sendo o
mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do
inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 96 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, DEFIRO os
pedidos formulados pelo exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo
Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art.
185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens da
pessoa jurídica, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais que: 1. Promova por intermédio do sistema SERASAJUD, a inclusão da dívida exequenda no
cadastro de proteção de créditos; 2. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis da pessoa jurídica executada
via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá
certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 3. Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá
imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; 4. Intimem-se as partes da presente decisão. 5. Permaneçam
os autos no arquivo provisório, conforme evento 75. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de
edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(s) executado(s) acerca da presente decisão, determino desde logo
que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
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Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de março de
2022. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL Citação com prazo de 30 (trinta) dias Nº 5041823
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): EVERSON BATISTA AROUCA e LEILA DE OLIVEIRA CARDOSO pessoa(s) fisica(s) - inscrita(s) sob o
CPF n°: 535.471.952-68 e 535.275.342-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002444-24.2014.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem
como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.211,85 (dois mil, duzentos e onze reais e oitenta e
cinco centavos), representada pela CDA n°C-2441, datada de 26/09/2013, acrescida de juros, atualização monetária e demais
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho
proferido no evento n° 68 a seguir transcrito: " Proceda com expedição de edital de citação ao sócios Everson e Leila, no intuito
de regularizar a presente demanda, e após decorrido o prazo de manifestação volvam os autos para análise do pedido de
penhora online." 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o
digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 001131278.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GERALDO SEBASTIAO FERREIRA, CNPJ/CPF nº
025.237.601-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 51 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 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, face ao pagamento. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados (evento 49).
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime a parte executada acerca do
conteúdo da presente sentença. 2. Cientifique o exequente acerca do presente conteúdo. 3. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 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. Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a baixa
definitiva e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 001055232.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ELEONICE DE SOUZA LIMA, CNPJ/CPF nº
023.178.221-70, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 28 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o executado acerca do conteúdo da
presente sentença; e 2. Cientifique o exequente acerca da referida sentença. 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.Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO
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E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu,
JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 500080840.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, GILMAR AFONSO RODRIGUES e MARFIBRA IND. E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA, CNPJ/CPF nº 323.960.901-00 e 37422896000298, sendo o mesmo para INTIMAR a
parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar
ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 108 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com
respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO
CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 001647335.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de NARAEDES DA SILVA FERREIRA, CNPJ/CPF nº
194.793.102-44, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 15 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 11. 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. Cientifiquese o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3. Promovase a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4. 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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 002462254.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LEILSON PEREIRA DE SOUSA, CNPJ/CPF nº
023.686.241-39, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 31 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: 1. Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intimese 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); 3. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
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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.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO
CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 002550246.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GRACIELLY SANTOS MARINHO, CNPJ/CPF nº
007.687.921-69, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 31 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 nos eventos 25 e 26. 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.". 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 29 dias do mês
de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 001085461.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ANDRELINA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA,
CNPJ/CPF nº 008.674.261-28, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 35 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:
1. Intime a parte executada acerca do presente conteúdo; 2. Cientifique o exequente acerca da presente sentença; 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; 4. Cumpridas as determinações acima,
PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas
processuais, nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO
CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 002253795.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EDVALDO FILHO CARMO DE SOUSA, CNPJ/CPF
nº 565.607.531-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 35 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 alvará expedido e pago em favor da Procuradoria Geral do Município, nos eventos 26 e 29. Considerando o fato de ter a
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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 acerca 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.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 001647335.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de NARAEDES DA SILVA FERREIRA, CNPJ/CPF nº
194.793.102-44, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 15 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 11. 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. Cientifiquese o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3. Promovase a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4. 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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 000965334.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE DOS SANTOS ABADIA, CNPJ/CPF nº
075.114.261-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. 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-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; e 2. Cientifique o exequente acerca da referida
sentença. 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. Cumprase.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o
digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 001804196.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA NEUZA DO VALE e MARIA APARECIDA
GRACILIANO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 211.047.271-53 e 84888636168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
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sentença proferida no evento n.º 84 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 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. Expeça alvará para
levantamento do valor remanescente, conforme já determinado no evento 72; 3. 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 4. 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.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO
CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 000738507.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de TATIANE DIAS DE FREITAS SILVA, CNPJ/CPF nº
728.997.271-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 32 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 29. 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. Intime-se a parte exequida da
presente sentença; 2. Cientifique-se o exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 3. (Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 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.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu,
JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 002482113.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de IZIDIO FERNANDES DA SILVA, CNPJ/CPF nº
251.868.681-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 85 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: 1. Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; e 2. Cientifique o exequente acerca da referida
sentença. 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. Cumprase.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o
digitei.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5159 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022

11

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) N° 5038332
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 000337869.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de NATANAEL COSTA CARLOS, CNPJ/CPF nº
46293647220, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para
tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 54 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto,
com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam 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 (evento
52). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique-se o exequente em virtude
da renúncia ao prazo recursal; Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; 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 a baixa definitiva,
e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5037733, 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 0027874-02.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ARNALDO RODRIGUES
CERQUEIRA, CNPJ/CPF nº 60153288191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em
lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 54 dos autos em epígrafe, a
seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime o executado acerca do
conteúdo da presente sentença; Cientifique o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 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; e Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a baixa
definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos termos
do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de
março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) N° 5038954
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 501027084.2012.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de MARIO HELIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANDRE HENRIQUE MARTINS, OLIVEIRA & MARTINS LTDA e MARIO HELIO
ALMEIDA DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 31978480806, 10521571000125 e 68484623815, sendo o mesmo para INTIMAR a parte
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no
evento n.º 80 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso
II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do
Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os
honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: Intime as partes acerca do conteúdo da presente sentença; e 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. Proceda o Cartório com a baixa dos possíveis gravames existentes. Cumpra-se.". E para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da
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Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos
29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5038333, 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 0031259-55.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ERICH MAIA RIBEIRO,
CNPJ/CPF nº 86263587172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 54 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:
"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. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. (evento 52).
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: Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifique-se a exequente em virtude da
renúncia ao prazo recursal. 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. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de março de
2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza
de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 002895146.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de NATALINO BORGES DA COSTA FILHO, CNPJ/CPF
nº 886.271.281-20, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 44 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 nos eventos 41 e 42. Sob a égide do
Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente do presente, em
razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o executado da presente sentença; 3. EXPEÇA-SE alvará a fim de que
se proceda a transferência do valor penhorado, na forma requerida pelo exequente no evento 41 (PET1), devendo o
remanescente ser transferido para o executado na conta bancária informada no evento supracitado; 4. Promova a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade do executado; 5. 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.". 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 29 dias do mês de março de
2022. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) N° 5039341
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 000306086.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOAO CORREIO GUIMARAES, CNPJ/CPF nº
51563746115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para
tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 49 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "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 47. 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: Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifiquese o exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; (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,
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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.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 002329489.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JUCILEIDE DA SILVA BATISTA, CNPJ/CPF nº
48418382104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro
teor da sentença proferida no evento n.º 47 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo
487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de
mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento
das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se a executada acerca do conteúdo da
presente sentença; 2. Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 3. Após o trânsito em
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao
pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a
determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para
a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cientifique-se. Publiquese. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MAIKY
LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 000514715.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ELISA PEREIRA DIAS, CNPJ/CPF nº 336.551.89168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
sentença proferida no evento n.º 35 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 25.
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 executada
acerca do conteúdo da presente sentença; 3. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de
titularidade da parte executada; 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.". 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 29
dias do mês de março de 2022. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 002866012.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de OTAVIO BARRA BERNARDES, CPF nº
081.513.216-60, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em
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epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários
advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:
1. Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa
definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se". E
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,
aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA ( COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5040976
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 000790394.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº
081.470.351-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 48 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 46. 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 o executado acerca do conteúdo da presente
sentença; 3. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 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.". 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 29 dias do mês
de março de 2022. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5041230
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 000504675.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de VANESSA LORENA AMARAL RODRIGUES,
CNPJ/CPF nº 707.909.491-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar
ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 45 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 43. 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 ao conteúdo da presente sentença; 3. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes
sobre bens de titularidade da parte executada; 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
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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.". 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 29
dias do mês de março de 2022. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5041674
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 001764291.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de A. A. RODRIGUES - ME, CNPJ/CPF nº
19.349.374/000145, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 44 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de
mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das
despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários 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; e 2. 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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022.
Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA(COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5041965
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 002583702.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MYCHEL OLIVEIRA GUIMARAES, CNPJ/CPF nº
930.972.981-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 30 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 28. 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
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o executado acerca do
conteúdo da presente sentença; 2. Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 3. Após o trânsito em
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 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. ". 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 29 dias do mês de março de 2022.
Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5041840
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 000052927.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LUCIANA ARCANJO PEREIRA, CNPJ/CPF nº
664.623.553-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 43 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 41. 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. Cientifiquese o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3. Promovase a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4. Cumprida as determinações
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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. Cumpra-se. ". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5041638
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 001636659.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ALEX ALVES NOGUEIRA, CNPJ/CPF nº
010.605.251-94, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 32 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: 1. Intime-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; e 2. 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.". 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 29 dias do mês de março de 2022.
Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5041536
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 000507965.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DOMINGOS MARINHO NETO, CNPJ/CPF nº
915.329.901-97, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 14 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 12. 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. Cientifiquese o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3. Promovase a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4. 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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5041286
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 501019256.2013.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de SOLANGE CANARIO DE BRITO NEGRI, SILVIO
NEGRI e TAMYRES MAYARA BRITO NEGRI, CNPJ/CPF nº 369.705.651-49, 025.205.831-34 e 005.418.781-82, sendo o
mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 93 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o executado acerca
do conteúdo da presente sentença; e 2. Cientifique o exequente acerca da referida sentença. 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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum
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local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022.
Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 003032648.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de SARA MORAIS DA SILVA, CPF nº 004.832.541-42,
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 11 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "... 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 07. 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. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte
executada; 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.". 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 30 dias do mês de março de 2022. Eu, MARIA MIBIELLY DOS
SANTOS ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5041450
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 000915195.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de BRENDA SOUSA LEMES, CNPJ/CPF nº
700.742.761-82, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 49 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: 1. Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; e 2. Cientifique o exequente acerca da referida
sentença. 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. Cumprase..". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o
digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5041192
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 000571616.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JUVENAL ALVES DE CARVALHO, CNPJ/CPF nº
069.259.442-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 60 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 58. 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. Cientifiquese o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3. Promovase a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4. Cumprida as determinações
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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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL 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 001582555.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRANCISCO CLESSON DIAS MONTE, CPF nº
09120033320, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 45 dos autos em epígrafe, a
seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes acerca do
conteúdo da presente sentença; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 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. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 30
dias do mês de março de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5041095
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 500054020.2010.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de ALESSANDRO JOSE DE ARAUJO FALCÃO e A. J. DE
ARAUJO FALCAO, CNPJ/CPF nº 403.209.284-20 e 03880546000172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
sentença proferida no evento n.º 145 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com respaldo no citado
Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. 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. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso
(CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5040986
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 000669308.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRANCISCO PALMEIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº
472.681.151-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 45 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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
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informado no evento 43. 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. Intimemse 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.
Cumpra-se ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez
no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5040575
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 001072386.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ADEMIR CARDOSO DE BESSA, CNPJ/CPF nº
528.333.136-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 49 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 47. 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. Cientifiquese o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3. Promovase a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4. 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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5040478
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 002791566.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de BRAULINO RODRIGUES PEREIRA FILHO,
CNPJ/CPF nº 596.822.721-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 47 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: 1. Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Cientifique-se o exequente acerca da referida
sentença, no prazo de 05 (cinco) dias; 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.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5039389
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 002485296.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO, CNPJ/CPF nº
007.263.833-84, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 47 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 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. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas
processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados (evento 45). Determino ao Cartório da
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime a parte executada acerca do conteúdo da presente
sentença. 2. Cientifique o exequente acerca do presente conteúdo. 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando
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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. Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5039296
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 500296724.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DJALMA CARNEIRO SILVA, CNPJ/CPF nº
128.740.191-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 75 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes acerca do conteúdo da
presente sentença; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo
de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após,
remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo
relator do recurso (CPC, art. 932, III); 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.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5038874
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 002352434.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de RAPHAELA AGUIAR PARANAGUA, CNPJ/CPF nº
737.394.481-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 dias (quinze dias) tomar ,ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 12 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 40. 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. Cientifiquese o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3. Promovase a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4. 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.Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5038558
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 002356734.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LA FONTANA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA,
CNPJ/CPF nº 07726617000138, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto
e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 14 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgam EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários 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. 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
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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 a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN
– Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO.Cumpra-se. "E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA
JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5038456
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 000541909.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ALZENIRA BANDEIRA BORGES, CNPJ/CPF nº
927.121.501-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 54 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o executado acerca do conteúdo da
presente sentença; 2. Cientifique-se o exequente acerca da referida sentença, no prazo de 05 (cinco) dias; 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.". 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 29 dias do mês de março de
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5038774, 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 0010045-71.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA NEIDE SILVA DA LUZ,
CNPJ/CPF nº 71348409134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 41 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique-se o exequente da presente sentença;
Intime-se a parte executada acerca do conteúdo da presente sentença; 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.MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário,
que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5038946, 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 0004554-83.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSÉ SOARES FERNANDES,
CNPJ/CPF nº 18104606115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 44 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique-se o exequente da presente sentença;
Intime-se a parte executada acerca do conteúdo da presente sentença; 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
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(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se.MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário,
que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5039005, 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 0017123-53.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE ALVES DA COSTA,
CNPJ/CPF nº 186.712.251-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime a parte executada acerca do conteúdo da
presente sentença, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça seus dados bancários para levantamento do
saldo residual contido nos autos; Cientifique o exequente acerca do presente conteúdo; 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; e Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a baixa
definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos termos
do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. ". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES
FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5039349, 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 0019359-17.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE RODRIGUES DA SILVA,
CNPJ/CPF nº 38241617100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 55 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "
Ante ao exposto, EXTINGO, de ofício, 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 exequente ao pagamento das despesas
processuais, caso haja. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Saúde que: Intimem-se as partes da presente sentença; 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade
(CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5039468, 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 0023795-43.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EMIDIO SOARES BRAVO,
CNPJ/CPF nº 03528812168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 51 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente
sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
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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); 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. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29
dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5039655, 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 0028063-77.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de NILSONVALTO RIBEIRO DE
SOUSA, CPF nº 623.895.131-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto
e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 40 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifique-se o exequente acerca da referida sentença,
no prazo de 05 (cinco) dias; 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. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29
dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5039765, 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 5000248-98.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
TOCANTINS em face de CARLOS MEDEIROS DE LIMA e C. MEDEIROS DE LIMA, CNPJ/CPF nº 106.512.173-34 e
01.653.640/0001-63, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 103 dos autos
em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553,
RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do
princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: Intimem-se as partes da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre
bens de titularidade da parte executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza
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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário,
que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5039947, 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
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Fiscal nº 5000012-64.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
TOCANTINS em face de A. HENRIQUE PEREIRA e ANTONIO HENRIQUE PEREIRA, CNPJ/CPF nº 03.108.139/0001-41 e
136.500.331-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 87 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO,
de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade,
deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a
parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em
ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade
da parte executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após,
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo
relator do recurso (CPC, art. 932, III). MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de
março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5040100, 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 0005956-05.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA RODRIGUES DE
ARAUJO, CNPJ/CPF nº 79428410144, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 61
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifique-se o exequente acerca da referida sentença,
no prazo de 05 (cinco) dias; 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. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29
dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5040100, 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 0005956-05.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA RODRIGUES DE
ARAUJO, CNPJ/CPF nº 79428410144, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 61
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifique-se o exequente acerca da referida sentença,
no prazo de 05 (cinco) dias; 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. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29
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dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5040231, 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 0023117-28.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EDINALDO MIGUEL DE SOUZA,
CNPJ/CPF nº 74943898491, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 28 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: Intime-se o exequente da presente sentença; 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); Registro que, como permanece carta precatória
pendente de cumprimento, em deferência aos princípios da cooperação e da economia processual, oficie-se o juízo
deprecado, para que esse proceda com o recolhimento do mandado de intimação em aberto, e em ato contínuo proceda
com a intimação do executado da extinção da presente execução, devendo no ato a parte exequida apresentar os dados
bancários necessários para devolução do montante penhorado, em razão do pagamento na via administrativa; 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. Proceda com as baixa dos possíveis
gravames inseridos em bens de propriedade da parte exequida; Indicados os dados bancários necessários, expeça-se alvará em
favor da parte exequida, para liberação dos valores constritos, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para
a devolução do montante penhorado. Intime-se. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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
29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene
de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5040310, 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 0006541-57.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRANCISCA DOS SANTOS O.
DE MELO, CNPJ/CPF nº 03172259102, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 60
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: Intime as partes acerca do conteúdo da presente sentença; e 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. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de
março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5040418, 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 0019272-22.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOÃO BOSCO NUNES,
CNPJ/CPF nº 48087653653, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 53 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: " 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
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a informação de pagamento do débito nos eventos 41, 47, 48 e 51. 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: Intimem-se as partes quanto ao conteúdo
da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada;
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); 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.". 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 29 dias do mês de março de
2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza
de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5040650, 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 0014252-50.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA DE LOURDES PEREIRA
SUBRINHO, CPF nº 921.506.671-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 40
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " 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 35. 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: Intimem-se as
partes acerca do conteúdo da presente sentença. (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); 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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES
FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5040763, 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 5000064-26.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
TOCANTINS em face de KATIA MOURA FE BARRETO e KATIA MOURA FE, CNPJ/CPF nº 799.485.881-34 e 03.468.479/000183, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 76 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes da
presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada;
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
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TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art.
932, III). Intimem-se. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de março de
2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza
de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5040840, 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 5005619-72.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
TOCANTINS em face de ANTONIA ALEXSSANDRA FACUNDO DE ARAUJO, CNPJ/CPF nº 10853718000184, sendo o mesmo
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 65 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o
exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes da presente
sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; Caso seja
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO,
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).
Intimem-se. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de março de
2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza
de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5040925, 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 5006817-47.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
TOCANTINS em face de M. A. DE MOURA E & CIA LTDA, MIGUEL ALCANJO DE MOURA e SEBASTIÃO DE SOUZA MOURA,
CNPJ/CPF nº 00.998.633/0001-30, 457.618.411-34 e 169.398.591-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
sentença proferida no evento n.º 65 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado
Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e
consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp
1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas
processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo
contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a
obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes da presente sentença; Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.
MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS
ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5041055, 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 5000475-25.2010.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
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TOCANTINS em face de MARIO VIEIRA MACHADO, EDVANDO BALDOINO BESSA e FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA
DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., CNPJ/CPF nº 066.989.641-15, 370.878.191-00 e 02.515.378/0001-53, sendo o
mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o
ESTADO DO TOCANTINS ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Não há que se falar em nova
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a referida ação anulatória constituiu-se em defesa da parte
executada ao presente procedimento executivo, bem como porque na sentença proferida naqueles autos constou de forma
expressa a condenação do ESTADO DO TOCANTINS ao pagamento da verba honorária. Ademais, o patrono da parte
executada apenas interpôs manifestação informando a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo nos autos da tal ação
anulatória (evento 1, PET5), de forma que nenhuma impugnação foi proposta nessa ação. Determino ao cartório da vara de
execuções fiscais e Ações de Saúde Pública que: INTIME as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 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; e Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a baixa definitiva, e
REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos termos do
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO." 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES
FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5041475, 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 0002231-08.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CREUZA DE JESUS EVARISTO,
CNPJ/CPF nº 597.342.991-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 44 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: Intime-se o as partes acerca do conteúdo da presente sentença; e 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. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29
dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5041721, 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 0009488-84.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE ABRAHAO MATOS DA
COSTA, CNPJ/CPF nº 490.732.141-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 58
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, 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: Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifique-se o exequente acerca da referida sentença,
no prazo de 05 (cinco) dias; 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.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5041814, 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 5000018-52.1994.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
TOCANTINS em face de ARNALDO LOPES MOTA e ARNALDO LOPES MOTA, CNPJ/CPF nº 161.033.866-91 e
33.568.528/0001-10, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 87 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO,
de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade,
deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a
parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em
ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes da
presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada;
Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art.
932, III). Intimem-se. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de março de
2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza
de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5042031, 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 0010556-79.2014.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de CABRAL TRANSPORTE E
TURISMO LTDA, MARIA ELIZA BARBOSA, GENIVAN CABRAL BARBOSA e MAURICIO CABRAL BARBOSA, CNPJ/CPF nº
02.195.864/0001-31, 020.716.341-36, 634.548.401-63 e 935.573.961-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
sentença proferida no evento n.º 83 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso
I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao
pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais
finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime as partes acerca do conteúdo da presente sentença; e 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. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 83 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário,
que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5042454, 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 0010962-90.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DANIELA SANTIAGO SOUZA,
CPF nº 809.747.751-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 46 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifique o exequente acerca da referida sentença;
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. Cumprida a determinação acima,
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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.". 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 46 dias do mês de março de 2022. Eu,
MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5042624, 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 5000108-45.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
TOCANTINS em face de JOSE TOMAS BORGES e TOCANTNS BENEFICIAMENTO ARROZ LTDA - ME, CNPJ/CPF nº
06092101149 e 33561028000157, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º
115 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº
1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do
princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: Intimem-se as partes da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre
bens de titularidade da parte executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza
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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário,
que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5042939, 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 0004960-80.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ARTUR CÁSSIO FERREIRA,
CNPJ/CPF nº 64540510134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 74 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:
Intime a parte executada acerca do presente conteúdo; Cientifique o exequente acerca do presente conteúdo; 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; e Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a
baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5043037, 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 0022803-19.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA DOS REMEDIOS DE
SOUZA VELOSO, CNPJ/CPF nº 138.069.204-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se
em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no
evento n.º 44 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " 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 29. Considerando o
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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:
Intime-se a parte executada acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifique-se a exequente em virtude da
renúncia ao prazo recursal; 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. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de março de
2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza
de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5043089, 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 0016030-26.2017.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOEL FARDO, CNPJ/CPF nº
69192847072, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 104 dos autos em epígrafe, a
seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime as partes acerca do
conteúdo da presente sentença; 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; e Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à
COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA,
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5043474, 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 5000022-79.2000.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
TOCANTINS em face de MARIA SANTOS OLIVEIRA e MARIA SANTOS OLIVEIRA., CNPJ/CPF nº 663.510.221-34 e
01.469.462/0001-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 66 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO,
de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade,
deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a
parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em
ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes da
presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada;
Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art.
932, III). Intimem-se. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de março de
2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza
de Direito.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5043553, 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 5000177-77.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
TOCANTINS em face de JOSE DE SOUSA COELHO e JOSE DE SOUSA COELHO - O MARANHENSE, CNPJ/CPF nº
402.997.753-72 e 02.882.954/0001-09, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 68
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: Intime as partes acerca do conteúdo da presente sentença; e 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. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de
março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5043722, 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 0004856-88.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de RONNIE CHARLES SOARES
ALVES, CNPJ/CPF nº 71039023134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 91
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 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); 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.". 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 29 dias do mês de março de
2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza
de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5043790, 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 0024237-09.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRANCISCO DOS SANTOS,
CNPJ/CPF nº 33840407249, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 43 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: " 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 41. 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: Intimemse as partes da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte
executada; 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.
Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez
no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5043852, 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 0018679-90.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de HAROLDO AQUINO NOLETO,
CNPJ/CPF nº 08792712134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 44 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: " 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 38. 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 Intimem-se as
partes acerca do conteúdo da presente sentença; Expeça-se mandado de intimação no endereço da citação frutífera, a fim de
que o executado forneça os dados bancários para a expedição de alvará e consequente levantamento do valor penhorado
excedente. Resultando infrutífera a diligência, arquivem-se os autos; 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); 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.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5043942, 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 0010749-84.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CARMEN SALVAGNI ROSSI,
CPF nº 332.767.301-20, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 51 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " 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. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados
(evento 49). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime a parte executada
acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifique o exequente acerca do presente conteúdo; e 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. Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a baixa
definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5052765, 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 0016696-85.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de SORAIA MACHADO BATISTA,
CPF nº 245.587.882-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 43 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública
que: Intime-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; e 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
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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.MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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
30 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene
de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5038333, 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 0031259-55.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ERICH MAIA RIBEIRO, CPF nº
862.635.871-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 54 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "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. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. (evento 52).
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: Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifique-se a exequente em virtude da
renúncia ao prazo recursal. 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. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 29 dias do mês de março de
2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza
de Direito.
EDITAL Nº 5041155, 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 500033236.2010.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de KEDYMMA INGRED AMARO DE ANDRADE, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 017.405.231-64, FRANCISCO
ALBERIONE DA SILVA OLIVEIRA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 596.837.161-72 e SUPERMERCADO ENCONTRO
DOS AMIGOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.131.783/0001-91, sendo o mesmo
para INTIMAR as partes executadas KEDYMMA INGRED AMARO DE ANDRADE, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o
nº 017.405.231-64 e SUPERMERCADO ENCONTRO DOS AMIGOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 07.131.783/0001-91, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 101 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... In casu,
após detida análise, este Juízo depreendeu que houve equívoco quando da digitalização dos presentes autos e os da ação nº
5000149-12.2003.8.27.2706; inicialmente havia apenas o processo físico nº 2010.0003.2908-6/0 (evento 1, CAPA), o qual foi
digitalizado no dia 08/08/2013 (evento 1, CERT10). Após a digitalização o processo foi duplicado, recebendo os números
5000332-36.2010.8.27.2706 e 5000149-12.2003.8.27.2706. Tal equívoco, como dito, resultou na existência de duas ações de
execução fiscal as quais são consubstanciadas pela mesma CDA de nº A-876/2009, o que redunda na ocorrência de
litispendência. Para além, este Juízo entende que o reconhecimento da ocorrência de litispendência deve ocasionar a extinção
do presente feito, visto que a ação nº 5000149-12.2003.8.27.2706 está em mais avançado estágio. Assim sendo, a EXTINÇÃO
desta execução fiscal frente à ocorrência de litispendência é medida que se impõe. Lado outro, em virtude da apontada
ocorrência de litispendência, deixo de analisar a exceção de pré-executividade acostada ao evento 94. 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. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, visto que a litispendência
apontada originou-se de equívoco cometido pelo Judiciário. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que intime as partes acerca da presente sentença. Após o transcurso do prazo recursal, arquive os autos com as
cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 25 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - juíza 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros - Auxiliar Judiciário, que o digitei.
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EDITAL Nº 5043178, 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 002777532.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ANTONIO SANTOS DA SILVA DIAS, pessoa fisica,
inscrito no CPF sob o nº 311.607.601-44, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, que atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
SENTENÇA proferida no evento n.º 40 - 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 o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo
924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a
égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os
honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1 - Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Cientifique-se o exequente em virtude da
renúncia ao prazo recursal; 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 4 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cientifique-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 28 de
março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, Francisco
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
EDITAL Nº 5048509, 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 002162972.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CLEITON SOUSA SILVA, pessoa fisica, inscrito no
CPF sob o nº 625.246.311-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 43 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 o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários
advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:
1 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Expeça-se alvará judicial em face do executado quanto
ao valor penhorado, devendo o cartório proceder com as diligências necessárias; 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 ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 5 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa
definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquivese. Araguaina-TO, 28 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza 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 30 dias do mês de março de
2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros - Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
EDITAL Nº 5052203, 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 000547287.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ANTOLIANO VANDRE PARENTE DE ALENCAR,
pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 887.669.181-20, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 51 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir
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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 em sua
integralidade. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487,
inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao
pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito em sua
integralidade no evento 49, bem como às custas processuais, vez que sua quitação ocorreu anterior ao ato
citatório (vide EXTR2). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as
partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC,
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado,
arquive-se. Araguaina-TO, 28 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza 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 30 dias do mês de
março de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de
Direito.
EDITAL Nº 5052655, 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 000509837.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de (Espólio) ZALI PEREIRA DE OLIVEIRA, pessoa
fisica, inscrita no CPF sob o nº 315.355.851-53, na pessoa de seu representante legal, sendo o mesmo para INTIMAR a parte
executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 48 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 do
débito em sua integralidade. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito,
em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que consta
no extrato de pagamento juntado pelo Fisco Municipal que o débito se encontrava parcelado em momento anterior ao
ajuizamento da ação, se encontrando com a exigibilidade suspensa, e portanto, inexigível à época. Determino ao Cartório da
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença;
2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os
autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso
(CPC, art. 932, III); 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 28 de
março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza 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 30 dias do mês de março de 2022. Eu, Francisco
Albery Fernandes Barros - Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
EDITAL Nº 5053104, 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 000358653.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de RAFAEL SOUSA RABELO, pessoa fisica, inscrito
no CPF sob o nº 007.045.221-01, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 51 - 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 o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1- Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente
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sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os
autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso
(CPC, art. 932, III); 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 4 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 28 de março de
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza 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 30 dias do mês de março de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes
Barros - Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 500024381.2008.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de DEODORO ALVES CANUTO e D ALVES CANUTO, CNPJ/CPF nº 151.595.208-80 e 05.446.324/0001-71, sendo o
mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 85 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:
"...Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários
advocatícios. Pautado no entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem
como corroborando com o princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das
despesas processuais finais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a
exequente além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas
judiciais. 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.
Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art.
932, III). Intimem-se. Cumpra-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de março de 2022. Eu, MARIA MIBIELLY DOS SANTOS
ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0026323-84.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: TEREZA MARTINS RIBEIRO
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 crédito exequendo, tanto o
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da
presente sentença; 2 - Expeça-se alvará judicial em face da executada para levantamento do valor penhorado, devendo o
cartório proceder com as diligências necessárias; 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 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
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(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 5 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva,
e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. . Araguaina-TO,
28 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0026296-67.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: MARLENE TEIXEIRA VIANA
SENTENÇA: “(...) Como dito no relatório, informou o exequente sua desistência quanto à promoção da presente ação de
execução fiscal. Assim o sendo, o que cabe a este Juízo é homologar a desistência da parte autora e, por consequência,
extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO. Ante
o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem
condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções
Fiscais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que intimem as partes acerca do
presente conteúdo. Após transcurso do prazo recursal, arquivem os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Publique-se.
Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 28 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de
Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0024145-31.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
SENTENÇA: “(...) Aduz o Código de Processo Civil, no inciso VI de seu artigo 485, que o juiz não resolverá o mérito quando
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. In casu, conforme discorrido no relatório, ambas as partes
concordam com a ilegitimidade de MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS para figurar no polo passivo da presente ação,
motivo pelo qual a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o
exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade interposta por MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS para
reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, motivo pelo qual EXTINGO o feito sem
resolução de mérito, nos termos do inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condeno o MUNICÍPIO DE
ARAGUAÍNA ao pagamento das despesas processuais finais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, esses os
quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
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-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso
(CPC, art. 932, III); 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; e 4 - Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à
COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Araguaina-TO, 25 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0021629-72.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: CLEITON SOUSA SILVA
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 crédito exequendo, tanto o
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da
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presente sentença; 2 - Expeça-se alvará judicial em face do executado quanto ao valor penhorado, devendo o cartório proceder
com as diligências necessárias;WE, 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 ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 5 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 28 de março de
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0018844-79.2015.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: JOANA DARC DOS SANTOS CRUZ
SENTENÇA: “(...) Destarte, a extinção do feito sem a condenação da embargante ao ônus sucumbencial é medida que se
impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, frente a não instauração de lide. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime o exequente acerca do presente conteúdo; 2 - Intime a Defensoria Pública do Estado do
Tocantins acerca desta sentença; e 3 - Intime o Ministério Público do Estado do Tocantins acerca desta sentença. AraguainaTO, 25 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0016425-76.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: THIAGO JOSE DE OLIVEIRA
Executado: FERNANDO BARCELOS DE MORAIS SILVA
Executado: FAGNER SOUSA GOUVEIA
Executado: SAYONARA DE SOUSA GOUVEIA
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 crédito exequendo, tanto o
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais finais, uma vez
que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. 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 Após, cumprida a determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.
Cientifique-se. Publique-se. Registre-se. Araguaina-TO, 28 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
Autos: 00158255520218272706
Ação: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Executado(s): FRANCISCO CLESSON DIAS MONTE - CPF: 09120033320
SENTENÇA: Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento
das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Caso seja
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo,
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 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. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito.
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ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0015282-52.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: CUNHA & RIVAS LTDA
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 crédito exequendo, tanto o
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a executada, através de seu advogado,
quanto ao conteúdo da presente sentença; 2 - Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal. 3 - Após o
trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017,
proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 4 - Cumprida a determinação
acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das
custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cientifique-se. Publique-se. Registre-se.
Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 28 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0006301-68.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: ENOCH ANTONIO DA SILVA
SENTENÇA: “(...) Conforme dito no relatório, faleceu o executado no dia 23 de junho de 1991, em momento bem anterior à
ocorrência do fato gerador do tributo exequendo (2015 a 2018). Assim o sendo, por força do disposto no artigo 485, IX, do
Código de Processo Civil, a extinção do feito é medida que se impõe, em virtude da morte do executado e da
intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485, IX, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais,
ante a não instauração da lide. Intime-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquive-se.
Araguaina-TO, 28 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0005472-87.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: ANTOLIANO VANDRE PARENTE DE ALENCAR
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 crédito exequendo em sua
integralidade. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487,
inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao
pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito em sua
integralidade no evento 49, bem como às custas processuais, vez que sua quitação ocorreu anterior ao ato
citatório (vide EXTR2). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as
partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC,
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado,
arquive-se. . Araguaina-TO, 28 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL Nº 5043142, 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 5000029-37.2001.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
TOCANTINS em face de JOÃO ADRIANO KASBERGEM, ANTONIO SERGIO GOBBO SILVA e KASBERGEM E SILVA LTDA,
CNPJ/CPF nº 55553613604, 47655194653 e 38154084000190, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
sentença proferida no evento n.º 84 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso
Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e
consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp
1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas
processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo
contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a
obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; Caso seja
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO,
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932,
III).". 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 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o
digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0005098-37.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: ZALI PEREIRA DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)
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 do débito em sua integralidade.
Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo
924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que consta no extrato de pagamento
juntado pelo Fisco Municipal que o débito se encontrava parcelado em momento anterior ao ajuizamento da ação, se
encontrando com a exigibilidade suspensa, e portanto, inexigível à época. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais
e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo,
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO,
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III);
3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intimemse. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 28 de março de 2022. Milene de Carvalho
Henrique - Juíza de Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0003586-53.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: RAFAEL SOUSA RABELO
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 crédito exequendo, tanto o
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1- Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente
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sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os
autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso
(CPC, art. 932, III); 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 4 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 28 de março de
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0003327-87.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ANTONIO CARLOS ASSUNÇÃO DE ARAUJO
Advogado/Procurador(a): WÉDILA GOMES DE SOUSA TO009755
Executado: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
SENTENÇA: “(...) A desistência da ação é uma das causas que autorizam a extinção do feito, sem julgamento de mérito. In
casu, pugnou o embargante pelo não prosseguimento do feito, motivo pelo qual a homologação da desistência é medida de rigor
e justiça, conforme artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, homologo a desistência formulada pela
parte autora e, em consequência, EXTINGO o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código
de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a não instauração da lide. Determino ao Cartório
da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que CIENTIFIQUE a parte autora acerca do presente conteúdo.
Diante da não citação do embargado dispenso sua intimação. Ademais, certificado o trânsito em julgado, arquive os autos,
observada as cautelas de praxe. Araguaina-TO, 25 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5008050-79.2013.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador(a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado: M.G.J.SILVA
Executado: MARIA DAS GRAÇAS JARDIM SILVA
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 19/08/2015, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em
19/08/2021, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes
acerca do 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Araguaina-TO, 29 de março de
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0006817-64.2015.8.27.2706
Acusado: IVAN PEREIRA AGUIAR
Vítima: MARIA CERESMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
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edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: MARIA CERESMAR PEREIRA DO
NASCIMENTO, Brasileira, Diarista ,filha de José da Costa e Silva e Francisca Pereira do Nascimento, nascida aos 11/07/1974,
natural de São Raimundo das Mangabeiras-MA, 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 IVAN PEREIRA AGUIAR, 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, 30 de Setembro de 2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0022419-85.2021.8.27.2706
Acusado: D. S. P.
Vítima: A. A. L.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): D. S. P. , brasileiro, solteiro,
vaqueiro, filho de Eliane Silvestre de Lima, nascido aos 02.05.2000, CPF n° 081.513.111-93, atualmente em local incerto ou não
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: " Ante o exposto, com
fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local;
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros,
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos,
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da
ofendida. INDEFIRO o pedido de alimentos provisionais, porquanto o feito está deficientemente instruído, sem prejuízo de que o
alimentando ingresse com ação própria no juízo de família. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das
medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art.
282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei
11.340/2006. O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem condições de constituir
advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença
condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória ou de qualquer outra
causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se,
previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para
tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum
procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal
privada, o prazo de duração será de seis meses ...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via
fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 10 de dezembro de 2021

COLMEIA
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 757/2022 - PRESIDÊNCIA/DF COLMÉIA, de 30 de março de 2022
Dispõe sobre a prorrogação da Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Colméia – Tocantins.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito Titular e Diretor do Foro da Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da Corregedoria
Geral da Justiça;
CONSIDERANDO a Recomendação nº 1/2022 ASJCGUS, de 02 de fevereiro de 2022 - SEI 22.0.000002590-2;
CONSIDERANDO que os(as) Corregedores(as) Permanentes devem zelar pela continuidade e regularidade das atividades
disciplinar e correcional;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 397, de 09 de junho de 2021, e na Portaria Conjunta nº 01, de 6 de janeiro
de 2022, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedoria-Geral da Justiça, as quais norteiam os trabalhos
presenciais do Poder Judiciário, respeitadas as normas sanitárias e de saúde pública e salvaguardada a incolumidade e a saúde
de todos os envolvidos na atividade correcional;
CONSIDERANDO a necessidade premente de realização de correição no âmbito da Comarca de Colméia/TO, tencionando
identificar eventuais irregularidades e saná-las com vistas a melhorar a prestação jurisdicional e que o prazo inicialmente
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estipulado não será suficiente para um eficiente trabalho correicional.
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de 2º Entrância de Colméia/TO, até o dia
20 de abril de 2022.
Art. 2º. Publique-se no Diário de Justiça Estadual.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, em Colméia, Estado do Tocantins, aos trinta (30) dias do mês de março (03) do ano
de dois mil e vinte e dois (2022).

DIANÓPOLIS
Diretoria do foro

Portaria Nº 719/2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 24 de março de 2022 O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA
JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO, usando das atribuições que lhe compete etc...
CONSIDERANDO a Portaria Nº 320/2022 - CGJUS/ASJGJUS, DE 15/2/2022, publicada no Diário da Justiça nº 5144, de 9 de
março de 2022 que alterou a composição da Comissão Permanente de Sindicância - COMSIND, instituída por meio da Portaria
nº 757/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 28 de março de 2021.
CONSIDERANDO a solicitação inserta no evento (4210711) que requer a designação dos atuais membros da Comissão, a
convalidação dos atos já praticados pela comissão anterior e também a concessão de novo prazo para prosseguimento do
feito.RESOLVE:
Art. 1º Designar os atuais membros da Comissão Permanente de Sindicância para prosseguirem com a apuração dos fatos
narrados nos eventos inicias.
Composta pelos seguintes servidores:
Silma Pereira de Sousa Oster – Escrivã Judicial - Matrícula nº 89922 – Presidente da Comissão;
Luciane Rodrigues do Prado Faria - Técnico Judiciário - Matrícula nº 167441 - membro;
Aurécio Barbosa Feitosa - Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 252945 - membro;
Raelza Ferreira Lopes - Técnico Judiciário - Matrícula nº 99624 - suplente.
Parágrafo único. O suplente atuará nas hipóteses de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros da Comissão
Permanente de Sindicância.
Art. 2º O novo prazo para regular instrução será de trinta dias, a contar da publicação desta, admitida prorrogação por igual
período, sob motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos e o pleno exercício da defesa.
Publique-se. Cumpra-se.
João Alberto Mendes Bezerra Junior
Juiz de Direito Diretor do Foro

FORMOSO DO ARAGUAIA
1ª escrivania cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
Autos n. 00018546620188272719
Ação: Interdição.
O Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, Juiz de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver que por este Juízo e
respectiva Escrivania de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação de interdição, Processo nº
00018546620188272719, requerida por Neusa Abreu Pinto, brasileira, casada, do lar, portadora do Registro Geral n.º 1444158 2ª
VIA SSP/PA e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas n.° 328.671.662-68, residente e domiciliada na Rua 11, nº929, Qd. 118
Lt.20, Centro, Formoso do Araguaia/TO, CEP 77470-000, em face FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado,
aposentado, portador do Registro Geral n° 1203368 SSP/TO, inscrito no CPF sob n° 774.725.431-87, residente e domiciliado na
Rua 11, nº929, Qd118 Lt20, Centro, Formoso do Araguaia/TO, CEP 77470-000. Pelo Juízo, no (evento-54), foi prolatada a
sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Posto isso, julgo procedentes os pedidos para decretar a interdição de
Francisco Fernandes da Silva, com efeitos ex nunc (REsp 1.251728/PE), para exercer os atos de natureza negocial e
patrimonial, submetendo o interditado à curatela de Neusa Abreu Pinto por ser pessoa que atende os melhores interesses do
curatelado, nos termos do art. 755 do CPC c/c arts. 2º, 84 e ss do Estatuto do Deficiente. A sentença de interdição será inscrita
no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver
vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes
do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito
poderá praticar autonomamente (art. 755, § 3º, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do art.
487, I, do CPC.Expeça-se o necessário. Determino à escrivania para que proceda o cumprimento das providências do art. 755,
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§3º, do CPC. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a presente interdição (artigo 15, inciso II, da CF). Consigno
que a curadora deverá prestar contas no prazo da lei.Ciência ao MPE/TO. Sem custas e honorários advocatícios, por estarem às
partes sobre o manto da Assistência Judiciária, que ora defiro. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as baixas e
anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se." .” DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Formoso do
Araguaia, Estado do Tocantins aos 30 de março de 2022. Eu_Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e
subscrevi. Valdemir Braga de Aquino Mendonça, Juiz de Direito.

GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Intimações às partes

Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC.
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS
Autos n. 0002096-14.2021.8.27.2721
Requerente: V.E.S.S. menor rep. p/genitora G.A.S.S.
Requerida: JOSÉ VALSON LIMA DA CRUZ, brasileiro, solteiro, inscrito no RG nº. 839.115 SSP/TO, e CPF sob o nº.
024.503.791-85, podendo ser encontrado no seguinte endereço: Rua 305 Norte, Al. 06, Quadra 05, Lote 03, Plano Diretor Norte,
Palmas/TO.
SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO. Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às
partes, e em face da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do
Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica
suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a
contar desta sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do
CPC-2015). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo
sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito, aos 18/03/2022".

Intimações aos advogados

Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC.
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Autos n. 0001350-49.2021.8.27.2721
Requerente: P.D. DA S.
Requerida: FABIOLA LEÃO MASSALINO, brasileira, solteira, inscrita no CPF n. 037.406.351-69, residente e domiciliada na Rua
Pau Brasil, n. 1773, Bairro Portal da Serra, Guaraí/TO.
SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO. Posto isso, julgo parcialmente PROCEDENTE para declarar a existência da união estável entre
a parte autora e a requerida do período de de 24 de agosto de 2018, até 28 de abril de 2021, bem como, DECRETO A SUA
DISSOLUÇÃO, cessando-se as obrigações inerentes na data do término de fato da união estável, qual seja, 28 de abril de
2021.Determino ainda, a partilha do bem descrito na incial na proporção de 50% para o sr. PAULO DUARTE DA SILVA e 50%
para a sra. FABIOLA LEÃO MASSALINO. Quanto ao pedido de arbitramento de aluguel, este pode ser tratado em eventual
cumprimento de sentença, haja vista que no direito não existe decisão baseadas em tese. Em consequência, resolvo o mérito do
processo, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Em razão da sucumbência do réu, condeno ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários do advogado, os quais arbitro, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais). Após o trânsito em
julgado, arquive-se. Publique-se, registre-se, intime-se. Guaraí-TO, data pelo sistema. Sentenciado em correição. Documento
eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito, aos 25/03/2022. Aos 09/03/2022".

GURUPI
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: JEANE MARTINS LEITE, CPF n° 027.761.071-02, 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 0014830-04.2015.827.2722, 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). 14291, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 84,31 (OITENTA E QUATRO 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 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 30 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: USSUILMAR RODRIGUES MARACAIPE, CPF n° 124.626.671-72, 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 0007270-11.2015.827.2722, 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). 233, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 819,95 (OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS). Que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de março 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 PINHEIRO DA CRUZ, CPF n° 218.218.601-87, 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 0014609-21.2015.827.2722, 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). 11286, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 20,47 (VINTE 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 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 30 de março 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: NILVA FERREIRA VEIGA BORGES, CPF n° 54747503153, 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 0007077-93.2015.827.2722, 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). 5632, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 684.57 (Seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
Que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que 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 30 de março 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: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MIRANDA, CPF n° 419.549.471-00,
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 0014818-87.2015.827.2722, 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). 71703, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 181,71 (CENTO E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E UM
CENTAVOS). Que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de março 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: JOSE FILHO ALVES DA ROCHA, CPF n° 463.413.401-25, 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 0016817-75.2015.827.2722, 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). 11864, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 296,20 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE 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
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conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de março 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

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
AUTOS: 5000100-54.2002.8.27.2722– EXECUÇÃO FISCAL
Chave Processual: 262877647313
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Executado: DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LIDER RURAL LTDA CNPJ N° 38.140.091/0001-33
Executado: NELSON HERNANI SOARES CPF N° 277,265. 096-0
Executado: RAIMUNDO A. SILVA AMORIM CPF N° 371.366.581-8
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos
evento 26, segue transcrita a parte dispositiva: “Ex positis, diante da constatada prescrição intercorrente nos autos, com escopo
no art. 924, V, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO pela ocorrência da prescrição
intercorrente. Que após o trânsito em julgado sejam os autos arquivados com as formalidades de praxe. Custas e honorários em
15%, pelo Exeqüente. Havendo bens onerados, sejam desalienados. Expeça-se o necessário. “Intime-se, os executados para
tomar ciência da referida sentença, prazo de 15 (quinze) dias.” Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de março de 2022. Eu, Fabiola N. N.
Pires, Servidor da Central de Execução Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. 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 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
AUTOS: 0001933-41.2015.827.2722– EXECUÇÃO FISCAL
Chave Processual: 170888713515
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Executado: MARIA DA GUIA LOPES BARRETOCPF N° 33088292153
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto”. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos
autos evento 22, segue transcrita a parte dispositiva: “Em face do exposto, REJEITO os pedidos deduzidos na presente ação, o
que faço com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”. PROMOVA A ESCRIVANIA a juntada desta
Sentença aos autos executivos n° 5000353-08.2003.827.2722. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, o que faço nos termos do art. 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se o Provimento nº.
09/2019/CGJUS/TO. Interposta apelação, colham-se as contrarrazões. Caso contrário, operado o trânsito em julgado
(preclusão), certifique-se. Tudo cumprido baixem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas - TO, data
certificada no sistema. RODRIGO PEREZ ARAÚJO Juiz de Direito em Auxílio ao NACOM. Expeça-se o necessário. “Intime-se,
os executados para tomar ciência da referida sentença, prazo de 15 (quinze) dias.” Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de março de 2022.
Eu, Fabiola N. N. Pires, Servidor da Central de Execução Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor Nassib Cleto Mamud,
MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.

NOVO ACORDO
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os
autos de Procedimento Comum Cível n. 00010483920168272739, proposta por, SEBASTIÃO MARINHO CAMARGO, inscrito no
CPF 091.530.471-68 e ESPOLIO DE JOÃO PINTO MOREIRA, representado por SANE CRISTINA MOREIRA, brasileira,
divorciada, inscrita no CPF n. 52157580182, e TEREZA MOREIRA PASSOS, brasileira, viúva, meeira, inscrita no CPF n.
25257226120, em face de ALIPIO RODRIGUES PRIMO, brasileiro, fazendeiro, inscrito no RG n° 666.003, inscrito no CPF n.
090.870.361-91 sendo cônjuge ROSA CANDIDA DE JESUS, brasileira, do lar, inscrita no CPF n. 00697083128, FRANCISCO
GASPAR MARTINS, inscrito no CPF n. 06707696149, GERALDO ALVES MORERIA, brasileiro, lavrador, inscrito no CPF n.
016.151.811-72 sendo cônjuge SEBASTIANA JOSE MOREIRA, do lar, inscrita no RG numero 882.561, e, uma vez que os
Requeridos GERALDO ALVES MORERIA, brasileiro, lavrador, inscrito no CPF n. 016.151.811-72 e SEBASTIANA JOSE
MOREIRA, do lar, inscrita no RG numero 882.561, encontram-se em local incerto e não sabido, ficam CITADOS POR EDITAL
dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia,
quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). Tudo conforme despacho a seguir transcrito: “Determino a
citação via edital dos requeridos GERALDO ALVES MORERIA, SEBASTIANA JOSE MOREIRA. Transcorrido o prazo sem
manifestação, nomeio de plano o Defensor Público titular desta Comarca como curador especial, devendo apresentar a
contestação no prazo legal. Nada havendo, para réplica por ato ordinatório. Cumpra-se. Data certificada pelo sistema.”. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5159 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022

48

Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca
de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 19 de novembro de 2021. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o
digitei.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 747/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 29 de março de 2022
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 42, "n" e 104, ambos da LC nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins;
CONSIDERANDO os artigos 174, II da Lei nº 1.818/07, Estatutos dos Servidores do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a Decisão Nº 4769 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO (evento 4011153);
CONSIDERANDO a Portaria Nº 292/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 11 de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 320/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 15 de fevereiro de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º - RECONDUZIR a Comissão Processante designada na Portaria nº 292/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, com
vistas a dar continuidade, aos trabalhos de apuração e julgamento dos fatos de que trata o Processo SEI nº 21.0.000022366-0,
convalidando todos os atos já praticados.
Art. 2º - DESIGNAR os servidores SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER (Escrivã Judicial, matrícula nº 89922, Presidente da
Comissão, LUCIANE RODRIGUES DO PRADO FARIA, Técnico Judiciário, matrícula nº 167441, membro, AURÉCIO BARBOSA
FEITOSA, Auxiliar Judiciário, matrícula nº 252945, membro, RAELZA FERREIRA LOPES, Técnica Judiciária, matrícula 99624,
suplente, para sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão para procederem a apuração dos fatos..
Art. 3º - FIXAR o prazo de trinta (30) dias para a sua conclusão e apresentação do relatório final, podendo, em caso de
justificativa, ser eventualmente prorrogado por igual período (na forma do §3º do Art. 166 da Lei nº 1818/2007).
Art. 4º - DETERMINAR ao (a) Senhor (a) Secretário (a) que providencie as instalações nas dependências do foro local para a
referida comissão, ficando os seus membros autorizados a utilizarem computador e impressora para levar a bom termo os seus
trabalhos.
Art. 5º - DETERMINAR aos Senhores oficiais de Justiça que promova as intimações, notificações e/ou citações necessárias
solicitadas pela comissão sindicante/processante.
Art. 6º - O procedimento deverá tramitar sob SEGREDO DE JUSTIÇA, e deverá ser atribuído ao Presidente da Comissão a partir
de então.
Publique-se. Cumpra-se.

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito Auxiliar da 1ª 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 1ª Vara Cível de Palmas, tramita o processo de nº. 5035809-46.2013.8.27.2729, Classe:
Cumprimento de sentença, proposta por BANCO DO BRASIL SA, em desfavor de ELAINE CHRISTINA PINHEIRO BORGES, e
que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada ELAINE CHRISTINA PINHEIRO BORGES, CPF:
91637430191, 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$ 48.983,08 (quarenta e oito mil novecentos e
oitenta e três reais e oito centavos) referente ao valor principal do contrato, 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 157.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS: 0009450-32.2022.8.27.2729
Usucapião
AUTOR: JOSEANE MACIEL DOS ANJOS
RÉU: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL SONHO TOCANTINENSE
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0009450-32.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por JOSEANE MACIEL DOS
ANJOS em desfavor de ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL SONHO TOCANTINENSE, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e
CIÊNCIA de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem conhecimento da presente
ação que tem como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: DESCRIÇÃO DO BEM: UM LOTE DE
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TERRAS PARA CONSTRUÇÃO URBANA DE NÚMERO 07, DA QUADRA QI 07, SITUADO À ALAMEDA CHIQUINHO
CHOCOLATE, DO LOTEAMENTO SONHO MEU, registrada na Matrícula nº. 87.978, CRI de PALMAS/TO, com as seguintes
descrições topográficas: Partindo do ponto 20 metros de frente + 7,07 metros de chanfrado de frente com a Alameda Chiquinho
Chocolate, situado no limite com 25 metros de fundo com lote 06, 48 metros do lado direito com a alameda M, calaça 53,00
metros do lado esquerdo com o lote 08, bem como, para que querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no
Despacho do evento 04.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

1ª 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 00001217420148272729
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: JOSÉ INÁCIO DE MATOS AMORIM
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, do Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) JOSÉ INÁCIO DE MATOS AMORIM, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 16 de março de 1962,
natural de Palmeira? Missões/RS, filho de Henrique Gomes de Amorim e de Cacilda de Matos Amorim, 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 0000121-74.2014.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "Dìante do exposto, considerando a soberanía dos
vereditos do Conselho de Sentença prevista no art. 5°, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, desclassifico a imputação
contida na pronúncia de tentativa de homicidio qualì?cado por motivo fútil. (...) Dìante do exposto, condeno o acusado JOSÉ
INÁCIO DE MATOS AMORIM nas sançöes do art. 129, § 1°, inciso I e II, do Código Penal. (...) Assim sendo, ?xo a pena em 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto,
conforme determina o art. 33, § 2°, alínea "c" do Código Penal. Palmas/TO, 23/03/2022. CLEDSON JOSE DIAS NUNES - Juiz de
Direito." Palmas, aos 28/03/2022. Eu, DEBORAH ALMEIDA PESSOA, digitei e subscrevo.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0018223-03.2021.8.27.2729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: SÉRGIO DOS REIS
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, 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, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o autuado SÉRGIO DOS REIS, brasileiro, nascido aos 12.02.1983, inscrito no
CPF nº 317.963.718-82, filho de Valdelice Santana dos Reis, com endereço na Rua Duarte Lima, nº 435, Bairro Viradouro, João
Pessoa-PB; cep: 58.010-080, atuamente em lugar incerto e não sabido; nos autos da AÇÃO PENAL Nº 001822303.2021.8.27.2729, para manifestar interesse no levantamento/restituição do valor pago a título de fiança, nos presentes auto,
sendo que em caso de inércia, após o transcurso do edital, o valor recolhido será destinado ao
FUNJURIS. DECISÃO/DESPACHO: "Considerando a não localização do autuado Sergio dos Reis (evento 47), expeça-se edital
de intimação com prazo de 15 (quinze) dias, para levantamento/restituição do valor pago a título de fiança. Efetivada a referida
restituição, tal deverá ser comunicado a este juízo. Em caso de inércia, após o transcurso do edital, determino que o
recolhimento seja destinado ao FUNJURIS, através da guia própria de arrecadação do Judiciário (DAJ), podendo ser impressa,
no sito do http://www.tjto.jus.br ou pelo link: https://gise.tjto.jus.br/daj/criarDajJudicial/emissao. Cumpridas as diligências, procedase à baixa definitiva dos autos sob as cautelas inerentes. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo sistema.
Palmas, 24.03.2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, 30.03.2022. Eu, Jocyleia Santos Falcão, que
digitei e subscrevo.

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 00121793620198272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GONÇALVES
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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) PAULO HENRIQUE RIBEIRO GONÇALVES, brasileiro, união estável, ajudante de pedreiro, nascido aos
10/05/2000, natural de Miracema do Tocantins-TO, portador do RG nº 1295036 SSP-TO, inscrito no CPF nº 062.086.401-05, filho
de Paulo Gonçalves da Cunha e Maria Luíza Ribeiro da Glória, 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 nº 0012179-36.2019.8.27.2729, cujo
resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins
em desfavor de Paulo Henrique Ribeiro Gonçalves pela prática da conduta descrita no artigo 157, caput, do Código Penal
Brasileiro, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...]Noticiam os autos do Inquérito Policial
que, no dia 20 de março de 2019, por volta das 15h30min, na Quadra 504 Sul, Palmas/TO, o denunciado acima qualificado,
mediante violência, subtraiu, para si, 1 (um) aparelho celular, marca Sansumg, cor preta, pertencente à vítima KATIA MARIA
GOMES DE SOUSA, conforme auto de exibição e apreensão, fls. 11, evento 1. Segundo apurou-se, a vítima caminhava pela
Quadra 504 Sul em direção ao seu local de trabalho, quando fora abordada pelo denunciado que, mediante violência física,
tentou arrancar a sua bolsa à força. A vítima resistiu ao assalto e entrou em luta corporal com o denunciado para evitar que a
bolsa fosse subtraída. Contudo, o denunciado rasgou a bolsa da vítima e subtraiu o seu aparelho celular. Logo após subtrair o
telefone celular, o denunciado empreendeu fuga correndo, mas foi perseguido e detido por populares próximo ao local do crime
até a chegada da viatura da Guarda Metropolitana. A Guarda Municipal de Palmas se deparou com o denunciado já rendido pela
população na posse do aparelho celular da vítima, ocasião em que o conduziram à Delegacia de Polícia para a lavratura do auto
de prisão em flagrante. Perante a autoridade policial, a vítima disse ter ficado com o braço direito dolorido e uma pequena lesão
no dedo anelar da mão esquerda, em decorrência da violência sofrida durante o assalto. [...] A denúncia foi recebida em 27 de
março de 2019 (evento 04). Houve citação do acusado (evento 14). Foi apresentada resposta à acusação (evento 21). 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 (evento 25). A audiência ocorreu em 07/03/2022. Foi decretada a revelia do réu. Foram
ouvidos os seguintes depoentes, cujo resumo das declarações os acompanha: 1. Katia Maria Gomes de Sousa, vítima. Estava
retornando de uma consulta médica, indo ao seu trabalho. Percebeu que estava sendo seguida a pé e foi abordada por trás pelo
infrator. Se assustou. Não viu se ele estava com alguma arma e reagiu. Ele pegou o aparelho dentro de sua bolsa ao puxá-la, em
um bolso externo, os dois caíram no chão e ele saiu correndo. Ela gritou e os populares o deteram. O reconheceu quando os
Guardas o deteram. Sua bolsa ficou rasgada. O celular foi devolvido sem danos ou alterações. Disse ter ficado com alguns
arranhões no braço e machucou um pouco o pé. 2. Jaqueline Santos Sonego, guarda metropolitana. Estava com seu parceiro
fazendo o patrulhamento. Receberam a informação via rádio sobre um roubo na quadra 504 sul. Chegaram e se depararam com
a situação onde vários populares tinham capturado o infrator, logo em seguida ela e seu parceiro o algemaram e o conduziram
à delegacia. Encontraram o objeto produto de crime com ele. A vítima estava presente e o reconheceu. Não tinha conhecimento
do réu até a data do fato. Não se recorda exatamente o local, apenas que era próximo à praça. 3. Raimundo Nonato Soares
da Silva, guarda metropolitana. Não se recorda precisamente dos fatos. Não tinha conhecimento do réu até a data do fato.
Estava próximo ao Parque Cesamar com sua parceira quando receberam o chamado via SIOP os avisando que na quadra 504
sul a população tinha amarrado o infrator que havia roubado um celular e estavam ameaçando linchá-lo. Após chegarem ao local
o desamarraram e o conduziram à delegacia. A vítima não estava machucada. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas
alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em sede de
alegações finais orais, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, pela desclassificação do crime para
furto na forma tentada, ou em caso de roubo, também na forma tentada. 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. A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em
Flagrante n. 2011/2019 (evento 01, IP); Auto de Exibição e Apreensão n.18824/2019 (evento 01, fl. 11, IP); Laudo Pericial de
Avaliação Direta de Objeto n.1606/2019 (evento 29, LAUDPERÍ1, IP); Depoimentos prestados em juízo; A autoria e a
responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. A vítima Kátia Maria Gomes de Souza, em seu
depoimento perante este juízo, alegou que estava a caminho do seu trabalho quando foi surpreendida por uma pessoa que
tentou puxar sua bolsa, mas só conseguiu pegar o celular, momento em que entrou em luta corporal com o acusado e assim a
comunidade o deteve. Posteriormente a polícia foi acionada e ao chegar no local realizou a prisão em flagrante e restituiu, sem
danos, o celular da vítima. Outrossim, em juízo, a testemunha, guarda metropolitana, Jaqueline Santos Sonego, afirmou que
estava com seu parceiro fazendo o patrulhamento quando receberam a informação da ocorrência de um roubo na quadra 504
sul, que ao chegarem no local realizaram a prisão em flagrante e encontraram o produto do crime com o acusado. Destarte, não
há dúvida acerca da autoria do crime, sendo patente a conduta praticada pelo denunciado, considerando a prisão em flagrante e
os depoimentos prestados perante este juízo. Muito embora, o Defensor Público, em suas alegações finais, tenha postulado pela
desclassificação do roubo para furto, há elementos suficientes nos autos para formação do convencimento seguro de que o
incursado, mediante subtração violenta perpetrada contra o celular que estava na bolsa da vítima Kátia, diminuindo sua
capacidade de oferecer defesa, praticou o crime de roubo. Convém observar que no roubo há uma maior audácia por parte
daquele que comete o delito, pois, a sua conduta é praticada à vista da vítima e dirigida contra a mesma, contra o seu corpo ou
objeto em sua posse; a ofendida tinha conhecimento que estava sendo roubada. Corroborando com este entendimento, vejamos
jurisprudência do e. TJTO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO
ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AÇÃO QUE CONTOU COM O
ARREBATAMENTO DO OBJETO. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA COMO ROUBO. 1. O sistema
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processual pátrio não adota o sistema acusatório puro. Daí, não há nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo
Ministério Público, em alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais
grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o parquet por ser a adequada ao comportamento do acusado. 2. Não
há, pois, vinculação do magistrado às conclusões da acusação e tal situação não fere o princípio acusatório. 3. A ocorrência do
delito de roubo ficou plenamente caracterizada diante do constrangimento imposto à vítima, já que o bem foi literalmente
arrancado de suas mãos. 4. A figura penal do art. 157 do Código Penal se materializa na ação que dificulte a possibilidade da
vítima em evitar a subtração da coisa móvel da qual é detentora, o que torna inadmissível a desclassificação da conduta para o
crime de furto. 5. Ademais, a inversão da posse só ocorreu porque o autor puxou com força a sacola plástica que a vítima trazia
consigo, rasgando-a. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E APELO IMPROVIDO. (Apelação Criminal
n. 0015662-16.2019.827.0000 Assunto(s) Roubo, Crimes contra o Patrimônio, DIREITO PENAL Competência TURMAS DAS
CAMARAS CRIMINAIS Relator ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE Data Autuação 18/06/2019). Grifei. Neste sentido, pelo que
foi mencionado nos parágrafos acima, verifico que a conduta do acusado se amolda, perfeitamente, ao descrito no art.
157, caput, do Código Penal, tendo em vista que a violência restou devidamente caracterizada no processo. A conduta do
acusado violou bem preservado pela sociedade, pois o patrimônio tem proteção legal e legitimidade social. Referente ao
requerido pela defesa técnica em sede de alegações finais, pelo reconhecimento da figura da tentativa, incabível, vez que o
delito de roubo próprio se consuma com a subtração do bem mediante violência ou grave ameaça, dispensando o
locupletamento do agente. Nesse sentido, a Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com
a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”. Ainda: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA - INVIABILIDADE - POSSE
MANSA E TRANQUILA DA RES FURTIVA - DESNECESSIDADE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO - SÚMULA 582 STJ –
(...). 7 - Por outro lado, os argumentos utilizados pela douta defesa para requerer a desclassificação do delito narrado para a
modalidade tentada não devem prosperar. No caso do crime de roubo, a tentativa só pode ser reconhecida quando, iniciada a
execução do delito, o agente, por circunstâncias alheias à sua vontade, não obtém a inversão da posse. Dito com outros termos,
o roubo se consuma no momento em que o agente, mediante violência e/ou grave ameaça, torna-se possuidor da coisa móvel
alheia subtraída, dessa forma, não importa que tenha exercido, ou não, sobre ela, a posse duradoura e tranquila. 8 - No caso em
exame, o objeto subtraído da vítima foi, mesmo por um curto período de tempo, devidamente apossado pela apelante e seu
comparsa, sendo que a polícia militar, em diligências, conseguiu localizar e prender a acusada em estado de flagrância com a
res. 9 - É entendimento consagrado pelas principais jurisprudências do país, a tese de que, para a consumação do crime de
roubo, não é necessária a posse mansa e pacífica do bem, bastando a retirada deste da esfera de disponibilidade da vítima,
ainda que por pouco tempo. Entendimento este, inclusive, recentemente sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da
súmula nº 582. (...). 11 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (Apelação Criminal Autos: 001486625.2019.8.27.0000. Assunto(s) Roubo Majorado, Crimes contra o Patrimônio, DIREITO PENAL Competência TURMAS DAS
CAMARAS CRIMINAIS Relator JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA Data Autuação: 12/06/2019) Grifei. Por
derradeiro, as provas também demonstraram que o acusado não agiu sob o manto de nenhuma causa de exclusão de ilicitude
ou causa de exclusão da culpabilidade. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Paulo
Henrique Ribeiro Gonçalves como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal. Passo à dosagem da pena,
conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1ª FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada como
grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser
considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada
favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é
normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova
de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são
favoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE:
AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias agravantes nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE
DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Paulo Henrique Ribeiro Gonçalves em 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial aberto para o início
do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do
CP. Não substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nem concedo sursis, pois o crime foi praticado mediante
grave ameaça contra pessoa, estando ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em
liberdade. Sem custas, pois o réu é assistido da Defensoria Pública. Não há bens a serem restituídos. Expeça-se o necessário e
oficie o Instituto de Identificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva ao juízo da vara de
execuções penais. Intimo as partes para ciência. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, 23 de março de 2022. LUIZ ZILMAR DOS
SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 28/03/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00285905720198272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
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Acusada: JAKSON RODRIGUES MEDEIROS
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) JAKSON RODRIGUES MEDEIROS ?,brasileiro, solteiro, pintor, nascido aos 10/09/1997, natural de Palmas
– TO, RG nº 922.353 - 2ª Via SSP-TO, CPF nº 027.856.211-66, filho de Maria dos Remédios Rodrigues Medeiros e de Eduardo
Montelo Medeiros, 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 0028590-57.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: 1RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Jakson
Rodrigues Medeiros pela prática da conduta descrita no artigo 15 da Lei 10.826/03, pelos fatos assim narrados na peça exordial,
os quais transcrevo, in verbis:[...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 12 de junho de 2019, por volta das 04h, na
Rua Pará, nesta cidade e comarca, o denunciado portava 1 (uma) arma de fogo sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, qual seja 1 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre . 38, marca taurus, bem como efetuou
disparos com a referida arma de fogo em direção à via pública. Restou apurado que, a polícia militar fora acionada para atender
uma ocorrência de disparo de arma que teria atingido uma Camionete Frontier. Chegando ao local, os policiais ouviram disparos
de arma de fogo em direção à via pública e avistaram o denunciado na garupa da motocicleta Honda Fan 160, cor preta,
conduzida por Mateus Rodrigues Silva, os quais transitavam pela Rua Pará, nesta capital. Imediatamente, os policiais se
deslocaram para abordá-los, mas empreenderam fuga. Durante a perseguição, o denunciado jogou a arma de fogo ao chão. A
polícia militar logrou êxito em alcançá-los e os detiveram. A arma de fogo foi localizada e apreendida, conforme auto de exibição
e apreensão de fls. 12, evento 1. Levado à presença da autoridade policial, o denunciado confessou a propriedade da arma de
fogo, bem como confirmou ter efetuado um disparo com a arma em direção à via pública. O condutor da motocicleta, Mateus
Rodrigues Silva, informou que na ocasião dos fatos, dava carona ao denunciado até a sua casa, em troca de pagamento no valor
de R$ 10,00 (dez reais) para ajudar na gasolina e que durante o trajeto, o incursado efetuou um disparo com a arma de fogo para
o alto. Os policiais militares informaram que o proprietário da Camioneta atingida com um disparo de arma de fogo não
manifestou o interesse em comunicar o fato na Delegacia de Polícia. O laudo pericial de eficiência concluiu que a arma de fogo
apreendida é eficiente para produzir disparos (LAU1- evento 17). [...]A denúncia foi recebida em 16 de julho de 2019 (evento
04).Houve citação do acusado (evento 61).Foi apresentada resposta à acusação (evento 35).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 17/02/2022. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as
acompanha:1. PM Wilson Moura Martins. Afirmou não conhecer o acusado, tomando conhecimento dele apenas no dia do fato.
Recorda de ter participado da ocorrência. Estava ele o PM Frankilin quando foram acionados para atender outra ocorrência na
aureny 3, no deslocamento para atender essa outra ocorrência, escutaram disparos de arma de fogo e avistaram dois indivíduos
em uma motocicleta, onde os perseguiram pois os mesmos empreenderam fuga. Os abordaram na Rua Belém, na Aureny 2
onde o acusado Jackson, que estava na garupa se desfez da arma, foi o momento onde o abordaram. Não lembra se o acusado
confessou.2. PM Frankilin Camara Portilho. Afirmou não conhecer o acusado, tomando conhecimento dele apenas no dia do fato.
Era o condutor e estava com o PM Wilson, recordando-se de terem saído para atender uma ocorrência de disparos de arma de
fogo contra uma caminhonete e no caminho depararam-se com dois indivíduos efetuando disparos de arma de fogo, os
perseguiram, pois os mesmos empreenderam fuga e posteriormente foram abordados. Não restaram dúvidas que eles efetuaram
os disparos. Disse que apenas deduziram que o acusado tinha efetuado disparos contra a caminhonete. Presenciou o momento
onde o garupa (Jackson) se desfez da arma e que o mesmo confessou que a arma era sua após a abordagem. Houve dispensa
da testemunha Mateus Rodrigues Silva.O acusado, por ocasião de seu interrogatório em juízo, afirmou já ter sido preso por
tráfico de drogas. Admitiu a propriedade da arma e confessou que ter efetuado disparos em direção à via pública. Alegou que
comprou o revólver após a venda de sua moto e efetuou disparos para sentir emoção.Não foi requerida nenhuma diligência.Em
suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia.A defesa, por sua vez, em
sede de alegações finais orais, requereu a seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplicação da reprimenda no
seu patamar mínimo e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.É, em síntese, o relatório. [...] 3.
DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Jakson Rodrigues Medeiros como incurso nas penas
do artigo 15, da Lei 10.826/03.Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal.1º FASE: DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISa) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o
réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao
delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação
delitiva.Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo
legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTESNão há circunstâncias
agravantes nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃONão há causas de aumento ou
diminuição.Fixo a pena definitiva de Jakson Rodrigues Medeiros em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor
arbitro no mínimo legal.Estipulo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a
primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP.Substituo a pena privativa de liberdade por 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.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Isento o
acusado das custas e despesas processuais por ter sido assistido pela Defensoria Pública.Em relação aos bens apreendidos

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5159 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022

53

(evento 15, APREENSAO1), determino que a arma de fogo e munições sejam remetidas ao Comando do Exército Brasileiro; e o
aparelho celular doado à instituição beneficente cadastrada junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.Intimo as partes
para ciência.Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação.Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de
execução definitiva ao juízo da vara de execuções penais.Ao final, arquive-se. Palmas, 07 de Março de 2022. LUIZ ZILMAR DOS
SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 30/03/2022. Eu, ELAINE APARECIDA SANTOS NASCIMENTO ALMEIDA, digitei
e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00242232420188272729
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: WEDER DE OLIVEIRA SILVA
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juízo 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) WEDER DE OLIVEIRA SILVA (brasileiro, solteiro, serralheiro, nascido aos 08/03/1988, natural de
Xinguara/PA, filho de Divina Meire de Oliveira, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, S/N, Quadra SW 09, Lote 16.,
Jardim Aureny I (Taquaralto) - Palmas/TO 77060142 (Residencial), Tel.(63) 3571-5540, 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
0024223-24.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 002422324.2018.8.27.2729/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: WEDER DE OLIVEIRA SILVA SENTENÇA 1. RELATÓRIO Tratase de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Weder de Oliveira Silva pela prática
da conduta descrita no artigo 155, caput, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in
verbis: [...] Consta dos inclusos Autos de Inquérito Policial que, no dia 5 de maio de 2018, no período matutino, na Feira da Rua
Rio de Janeiro, Quadra DSE 02, Lote 23, Jardim Aureny I, Palmas-TO, o denunciado subtraiu, para si: 1 (uma) porta de metal,
usada, cor azul, a qual foi avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais); em prejuízo da Prefeitura Municipal de Palmas-TO, conforme
Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 11) e Laudo Pericial de evento 16. Segundo apurado, o
denunciado subtraiu uma porta de metal usada que estava acondicionada na obra de reforma da referida feira municipal sob
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Palmas, evadindo-se do local logo em seguida. Na sequência, a Polícia Militar foi
acionada e logrou êxito em localizar o denunciado nas proximidades carregando a porta em cima das costas. A porta foi
devidamente restituída à Prefeitura, conforme termo nos autos (evento 17). [...] A denúncia foi recebida em 18 de julho de 2018
(evento 6). Houve citação do acusado (evento 16). Foi apresentada resposta à acusação (evento 20). 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 18/11/2021. Foi decretada a revelia do réu. Foram ouvidas as seguintes
testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. PM Geison Pinheiro de Sousa. Estavam de serviço e foram
acionados via SIOP para deslocar até a feira. O vigilante de lá disse que a feira estava em reforma e que viu um indivíduo saindo
com a porta nas costas. Conseguiram alcançar o rapaz com a porta. Ele disse que, devido à reforma, achou que a porta seria
jogada fora. O solicitante não pôde ir, pois teve que ficar na feira vigiando os objetos. Não conhecia o réu. 2. PM Hallisson Pires
dos Santos. Estavam próximo à feira da Aureny I quando foram acionados. O vigilante disse que um rapaz estava indo para
determinado rumo. Encontraram ele com a porta nas costas. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais
orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Argumentou ser impossível a aplicação do princípio
da insignificância em virtude das condenações anteriores. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a
aplicação do princípio da insignificância, analisando somente a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão
jurídica, pois se trata de uma porta usada que valia R$ 80. Argumentou que o STF possui precedente aplicando o princípio em
caso de réu reincidente. É, em síntese, o relatório. (...) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para
condenar Weder de Oliveira Silva como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal. Passo à dosagem da pena,
conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. (...) Fixo a pena definitiva de Weder de Oliveira Silva em 1 (um) ano e 1 (um) mês de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial SEMIABERTO para o início do
cumprimento da pena, considerando a multirreincidência do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP. Não substituo a
pena privativa de liberdade nem concedo sursis, pois o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, não sendo uma medida
suficiente para a repressão do delito. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. Não há bens a serem
restituídos. O valor depositado a título de fiança (evento 11 do IP) deverá ser restituído ao réu se houver quantia remanescente
após o desconto do valor da multa e das custas processuais, conforme artigo 336, caput, do CPP. Intimo as partes para ciência.
Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva
ao juízo da vara de execuções penais, procedendo à unificação das penas nos autos n. 50138285820138272729 - SEEU. Ao
final, arquive-se. Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema. Documento eletrônico assinado por LUIZ ZILMAR DOS
SANTOS PIRES, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4129606v11 e do código CRC ae9cc20b." Palmas, aos
30/03/2022. Eu, GRACIELE PACINI RODRIGUES, digitei e subscrevo.
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00509680720198272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: HIGOR JOSE BORGES DA SILVA
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)HIGOR JOSÉ BORGES DA SILVA, brasileiro, casado, autônomo, nascido em 25/08/1986, filho de Otanira
Borges e Silva e Lourimar José da Silva, natural de Goiânia/GO, portador do RG nº 817.583, inscrito no CPF sob o nº
010.180.531-40, 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 0050968-07.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "[...] 2.
FUNDAMENTAÇÃO: As condições de procedibilidade e os pressupostos processuais, pautados pelas garantias constitucionais,
foram devidamente respeitados. O processo está regular. Nenhuma nulidade foi sequer arguida pelas partes. Assim, passo a
análise do mérito. A materialidade do delito de receptação restou comprovada diante do que segue: Auto de Prisão em Flagrante
n. 4888/2019 (IP, evento 01); Laudo Pericial de Vistoria de Furto de Energia Elétrica n. 3734/2019 (evento 01, P_FLAGRANTE2,
do IP); Termo de Ocorrência e Inspeção n. 562269 (evento 01, P_FLAGRANTE2, do IP); Depoimentos prestados em juízo. A
autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. [...] Além do mais, o agente de
polícia, Sr. Deusimar Santos Abreu, em seu depoimento perante este juízo, relatou que ao comparecer ao local acompanhado
dos técnicos da Energisa foi possível identificar claramente o furto através de uma extensão e um plugue. Conforme o
depoimento da testemunha, Sr. Paulo Sérgio Caetano Freire, afirmou que trabalha na inspeção de rotina e ao chegar no local da
ocorrência constatou uma irregularidade na cabeça do disjuntor, pois estava desligado mas ainda conduzia energia para a casa
do acusado, ou seja, era possível utiliza-se da energia sem que o devido registro e consequente medição fosse realizada pela
concessionária de energia elétrica. Além do mais, os funcionários da Energisa efetuaram uma medição do consumo no local do
desvio através do aparelho amperímetro cujo valor foi de 9.4 A, conforme consta no Laudo Pericial, o que restou comprovado a
materialidade do delito. Posto isto, o réu tinha pleno conhecimento sobre a conduta ilícita que praticava, pois decidiu realizar o
desvio da energia elétrica, por conta própria, incorrendo na prática criminosa. Portanto, não há que se falar em absolvição. Assim
já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: [...] Desta forma, impõe-se a procedência do pedido ministerial e,
consequentemente, a condenação do acusado pela prática do crime de furto de energia elétrica. 3. DISPOSITIVO: Ante o
exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Higor Jose Borges da Silva como incurso nas penas do artigo 155, §3º, do
Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1ª FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu não possui
maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a
personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja
voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há
consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim,
considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo legal de 1 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há circunstâncias agravantes nem
atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena
definitiva de Higor Jose Borges da Silva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal.
Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a primariedade do
réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, pois atende
aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, qual seja, comparecimento mensal à CEPEMA. Concedo ao réu o direito de
recorrer em liberdade. [...]". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 30/03/2022. Eu, DOMINIQUE
FALCÃO MARTINS, 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 0042054-80.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): JOAO VICTOR ALVES DA SILVA
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) JOAO VICTOR ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, estudante, natural
de Palmas/TO, portador do RG nº 1.227.577, nascido aos 13/03/2001, filho de Sônia Maria Alves da Silva, atualmente em local
incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00420548020218272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de JOÃO VICTOR ALVES DA SILVA, brasileiro,
casado, estudante, nascido em 13/03/2001, natural de Palmas/TO, filho de Sônia Maria Alves da Silva, RG nº 1.227.577 SSP/TO,
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CPF nº 053.242.041-10, residente na Chácara Coqueirinho, Rua Vitória, Lote 237, Zona Rural, Palmas-TO, tel.: (63) 99919-9280,
imputando-lhe a prática do seguinte fato delituoso: Consta dos autos de inquérito policial que no mês de setembro de 2021, o
denunciado, voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seus atos, obteve para si, vantagem ilícita no valor de R$
627,00 (seiscentos e vinte e sete reais), em prejuízo da empresa vítima Michael Siqueira Nunes Eirele, induzindo e mantendo em
erro o sócioproprietário Michael Siqueira Nunes (conforme provas anexadas ao evento 1 dos autos de IP). Exsurge dos autos
investigatórios que, no dia 13/09/2021, o investigado entrou em contato com a loja vítima por redes sociais; realizou uma compra
no valor de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais); alegou ter feito transferência do valor via Pix. Em seguida, um mototáxi
buscou os produtos na loja. O proprietário Michael Siqueira, ao verificar a conta, percebeu que o valor do Pix não havia sido
creditado, e que o comprovante enviado por João Victor estava adulterado. Em data posterior, dia 16/09/2021 agindo com o
mesmo modus operandi, entrou em contato com a loja através de outro número de telefone e realizou uma compra no valor de
R$ 351,00; enviou outro comprovante de Pix adulterado. Em seguida, informou que um mototáxi retiraria as mercadorias. A
vítima acionou a Polícia Militar, que acompanhou o mototáxi até a residência do acusado, momento em que realizou a prisão em
flagrante. Destarte, por ter obtido vantagem indevida em prejuízo da empresa vítima, materialidade e autoria restaram
devidamente demonstradas através das provas coligidas nos autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia JOÃO VICTOR ALVES DA SILVA, já devidamente qualificado,
como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 171, caput, por duas vezes, sendo uma c/c. artigo 14, II, do Código Penal.
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, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo
394 e seguintes do Código de Processo Penal, inclusive em reparação mínima. Palmas-TO, 11 de novembro 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, 28/3/2022. 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 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, 29/03/2022. Eu, DEBORAH ALMEIDA PESSOA,
digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0030460-69.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): ROBERTO DE SOUSA PEREIRA
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) ROBERTO DE SOUSA PEREIRA, brasileiro, união estável, nascido
aos 31/10/1992, natural de Dianópolis/TO, inscrito no CPF nº 048.846.771-37, filho de Raimunda Ferreira de Sousa, residente e
domiciliado na Rua RN 5, S/N, Quadra 16 A, Lote 31 - Loteamento Lago Sul (Taquaralto) - 77062137 - Palmas (Residencial),
atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00304606920218272729, pelos motivos a seguir
expostos: "DENÚNCIA: "Relatam os presentes autos que, na data de 30/05/2020, por volta das 19h00min, no Residencial Lago
Sul II, Setor Lago Sul, Palmas/TO, o denunciado ROBERTO DE SOUSA PEREIRA, foi preso em flagrante delito por receber e
ocultar coisas que sabia ser produto de crime, quais sejam, duas bicicletas e um botijão de gás, objetos de propriedade das
vítimas Eva Reges Furtado, Josilda Borges dos Santos e Alessandra Campos Pereira, destas subtraídos para si pelo denunciado
PAULO VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA, após este, na mesma data, dotado de animus furandi, durante repouso noturno,
adentrar às residências das vítimas, localizada no Residencial Lago Sul II, nesta cidade de Palmas/TO, conforme Boletim de
Ocorrência nº 032872/2020 (fls.05/Evento-01). Consta dos autos que o denunciado Paulo Vinícius de Oliveira Costa,
aproveitando-se da ausência de vigilância sobre as residências das vítimas, localizadas no endereço acima mencionado,
adentrou nestas e subtraiu uma bicicleta, modelo infantil, da vítima Josilda Borges dos Santos, conforme termo de restituição, às
fls.19/Evento-01; uma bicicleta, marca Sundow, modelo masculino, da vítima de Eva Reges Furtado, conforme termo de
restituição, às fls.21/Evento-01; Um botijão de gás de 13Kg, da vítima de Alessandra Campos Pereira, conforme termo de
restituição, às fls.23/Evento-01). Após, o denunciado Paulo Vinícius, evadiu-se do local. Todavia, este foi identificado através das
câmeras de segurança do condomínio como sendo um dos moradores do local. As vítimas acionaram a Polícia Civil, que, após
realizar as diligências de praxe, localizou e conduziu o denunciado Paulo Vinícius, à Delegacia de Polícia, sendo que este, ao ser
interrogado, confessou ter furtado os referidos objetos, bem como que os vendeu para o denunciado Roberto, conforme termo,
acostado às fls.14/Evento-01, Em nova diligência, os policiais civis lograram êxito em encontrar o denunciado Roberto, ainda na
posse dos objetos furtados, razão pela qual o conduziram à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o flagrante. Laudo de exame
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pericial de avaliação direta/indireta – a ser juntado. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por
seu órgão de execução, denuncia ROBERTO DE SOUSA PEREIRA, como incurso na pena do crime tipificado no art. 180, caput,
do Código Penal, e PAULO VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA, como incurso na pena do crime tipificado no art. 155, §1º (repouso
noturno), do Código Penal. 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, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão
condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, inclusive em reparação mínima. VÍTIMAS E
TESTEMUNHAS: 1 – Josilda Borges dos Santos, vítim a, brasileira, CPF n° 006.557.301-33, com endereço na Avenida D, Bloco
I, Apartamento 102, Residencial Lago Sul II, Setor Lago Sul, nesta cidade de Palmas/TO, Telefone n° (63) 9 9100-6256,
qualificado nos autos de IP (evento 01, fl.17); 2 – Eva Reges Furtado, vítima, brasileira, CPF n° 961.898.191-68, com endereço
na Avenida D, Bloco I, Apartamento 302, Residencial Lago Sul II, Setor Lago Sul, nesta cidade de Palmas/TO, Telefone n° (63) 9
9206-6295, qualificado nos autos de IP (evento 01, fl.20); 3 – Alessandra Campos Pereira, vítima, brasileira, CPF n°
017.544.731-48, com endereço na Avenida D, Bloco I, Apartamento 204, Residencial Lago Sul II, Setor Lago Sul, nesta cidade
de Palmas/TO, Telefone n° (63) 9 8515-5846, qualificado nos autos de IP (evento 01, fl.22); 4 – Sindico do Condomínio
Residencial Lago Sul II, com endereço na Avenida D, Residencial Lago Sul II, Setor Lago Sul, nesta cidade de Palmas/TO, não
qualificado nos autos de IP; 5 – Cleber de Sousa Oliveira, condutor, Agente da Polícia Civil, lotado na 2ª Central de Atendimento
da Polícia Civil de Palmas/TO, qualificado nos autos de IP (evento 1, fl. 8); 6 – José Joaquim Carlos Ramalho, Agente da Polícia
Civil, lotado na 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas/TO, qualificado nos autos de IP (evento 1, fl. 10); 7 –
Adriano Martins do Carmo, Agente da Polícia Civil, lotado na 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas/TO,
qualificado nos autos de IP (evento 1, fl. 12); DIEGO NARDO Promotor de Justiça. Palmas, 16 de agosto de 2021. DESPACHO:
Suspendo a realização da audiência, pois ROBERTO DE SOUSA PEREIRA não foi encontrado, Oficie-se à gerência da
SECIJJU/TO encarregada dos estabelecimentos prisionais para se verificar se algum dos acusados está preso. Em caso de
resposta negativa, determino que os acusados sejam citados por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas, 28 de
março 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 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, 29/03/2022. Eu, NATHALY TAYRINE SANTOS GUIMARAES, digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0032122-39.2019.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): SANTINO PARRIÃO RIBEIRO NETO
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) SANTINO PARRIÃO RIBEIRO NETO, brasileiro, solteiro, natural de
Paraíso do Tocantins-TO, nascido aos 04 de setembro de 1983, inscrito no CPF sob o nº 996.098.431-15, portador do RG nº
480.577 SSP/TO, filho de José Ribeiro Diniz e de Domitília Rodrigues Parrião, atualmente em local incerto e não sabido, nos
autos da AÇÃO PENAL nº 00321223920198272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e
legais, vem oferecer em desfavor de SANTINO PARRIÃO RIBEIRO NETO, imputando-lhe a prática do seguinte fato delituoso:
Consta dos Autos de Inquérito Policial que na data de 1º de dezembro de 2018, por volta das 14h00min, na Quadra 104 Sul,
Plano Diretor Sul desta Capital, o denunciado conduziu o veículo automotor Gol G5, cor prata, placa NLO-7834, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97, com alterações da Lei nº 12.760/12),
conforme podemos observar dos depoimentos das testemunhas inquiridas e constantes dos Autos de IP. Exsurge dos autos
investigatórios que na data e horário acima descritos, visando atender ocorrência de acidente de trânsito envolvendo veículos
automotores, uma equipe de agentes de trânsito foi até um dos cruzamento das vias internas da Quadra 104 Sul, Região Central
desta Capital. Ato contínuo, durante a abordagem e identificação dos condutores dos automóveis envolvidos no sinistro, bem
como percebendo que um deles apresentava sinais de embriaguez (olhos vermelhos, agressivo, falante, etc.), os agentes
solicitaram que os mesmos se submetessem ao teste de alcoolemia, ocasião em que um dos motoristas, posteriormente
identificado como sendo o ora denunciado, recusou-se. Extrai-se do feito que, após a adoção das medidas administrativas
pertinentes, bem como por constatarem que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, os agentes o prenderam e o
conduziram à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. O teste de alcoolemia (bafômetro) não chegou a ser
realizado, no entanto, mesmo diante da ausência desta prova, o crime restou configurado, conforme alterações introduzidas pela
Lei nº 12.760/12, já que as testemunhas inquiridas nos autos foram categóricas ao afirmar que o denunciado apresentava estado
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de embriaguez. Destarte, materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas nos autos, conforme
declarações das testemunhas, Termo de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora do Condutor e demais provas coligidas
aos Autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia
SANTINO PARRIÃO RIBEIRO NETO, já devidamente qualificado, como incurso nas penas do artigo 306, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro, com alterações da Lei nº 12.760/2012. 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, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo
o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do CPP. Palmas-TO, 08 de agosto de 2019. ANDRÉ
RAMOS VARANDA 1º Promotor de Justiça da Capital. 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. RAFAEL GONÇALVES
DE PAULA, Juiz de Direito. Palmas-TO, Data: 30/03/2022. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria
Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone:
(63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de
Palmas/TO, 30/03/2022. Eu, DEBORAH ALMEIDA PESSOA, digitei e subscrevo.

PARAÍSO
2ª vara cível, família e sucessões
Editais

Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0004246-40.2018.8.27.2731/TO
AUTOR: S. B. D. R.
RÉU: T. G. D. S. D.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Excelentíssima Senhora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família e
Sucessões, Infância e Juventudeda Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos que o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este meio, fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s) T. G. D. S. D., atualmente
em local incerto e não sabido, INTIMADO, da decisão proferida no ev. 68 cujo dispositivo segue transcrito: 3. Dispositivo. Ante o
exposto, ACOLHENDO os pedidos veiculados nos eventos 59 e 66, DEIXO de decretar a prisão civil e/ou domiciliar do
executado, o que faço para: 1. DETERMINAR a expedição de CERTIDÃO DE TEOR DA DÍVIDA, na qual deverá constar o
número do processo, nome e qualificação das partes, valor da dívida e data de decurso do prazo para pagamento voluntário do
débito; a) expedida a certidão, OFICIE-SE ao cartório de títulos competente, requisitando, no prazo de 10 dias, o protesto do
presente pronunciamento judicial, juntando ao oficio a certidão e cálculo atualizado da dívida, cópia desta decisão e do título
executivo que embasa este processo; b) conste no ofício que uma vez cumprida a determinação judicial (efetivação do protesto),
deverá o cartório extrajudicial remeter a este juízo o devido comprovante o qual deverá ser juntado aos autos; 2. DETERMINAR
à Assessoria deste Juízo que proceda à consulta ao sistema SISBAJUD, efetivando-se o bloqueio de ativos financeiros em nome
do devedor nos limites da dívida atualiza nestes autos; a) antes, porém, em sendo necessário, SOLICITE-SE à parte exequente
a atualização do débito, no prazo de 05 dias; b) em sendo necessário também, fica a Assessoria deste Juízo AUTORIZADA à
proceder à consulta ao sistema INFOJUD para obtenção do número do CPF da parte executada, ou mesmo, SOLICITAR à parte
exequente que forneça os dados necessários para sua obtenção; c) a ordem no SISBAJUD deverá ser realizada nos moldes da
ferramenta denominada “teimosinha”, devendo permanecer no sistema pelo prazo de até 30 dias; d) sendo o valor ínfimo, será
desbloqueado;
e) caso haja EXCESSO de bloqueio, proceda-se à IMEDIATA adequação do valor necessário à garantia da dívida,
desbloqueando-se os valores excedentes; f) havendo indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 2º, do
CPC, intime-se imediatamente a parte executada, para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, sob pena de ser
convertida em penhora a indisponibilidade dos valores; g) transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham os
autos imediatamente conclusos para deliberação (localizador CLS BACEN); 3. DETERMINAR, a Assessoria deste Juízo, não
havendo qualquer valor bloqueado ou sendo o valor ínfimo e desbloqueado, ou, ainda, caso o valor bloqueado não seja
suficiente para garantia do crédito do exequente, que proceda à restrição veicular de transferência e registro de penhora junto ao
sistema RENAJUD, de bem móvel, caso haja, encontrado em nome da parte devedora, juntando o respectivo comprovante de
restrição veicular; a) em seguida, encaminhem-se estes autos ao cartório para cumprimento integral desta decisão; b) m sendo
realizados os registros de restrição e penhora, INTIME-SE o devedor por meio de seu defensor/advogado, ou pessoalmente,
caso seja necessário, para se manifestar, no prazo de até 10 dias (arts. 841 e 847, CPC); c) desde já nomeio a própria parte
executada como depositária, a qual, por hora da intimação, caso de se dê pessoalmente, deverá prestar o compromisso perante
o Oficial de Justiça, sob pena de sofrer busca e apreensão do bem; d) caso o executado se oponha à penhora, diga a parte
exequente, no prazo legal, seguindo os autos conclusos para deliberação; e) transcorrido o prazo sem qualquer manifestação do
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executado, expeça-se o necessário para avaliação do bem e, após, INTIMEM-SE, sucessivamente, as partes do laudo; f) parte
credora, por hora da INTIMAÇÃO da avaliação, terá o prazo de até 15 dias para, além de se manifestar sobre a avaliação,
manifestar sobre a destinação do bem penhorado; g) havendo requerimento de leilão, NOMEIO o Sr. DANYLLO DE OLIVEIRA
MAIA, matrícula JUCETINS nº 2016.05.0017, devidamente cadastrado no sistema EPROC, como LEILOEIRO OFICIAL, devendo
ele ser ASSOCIADO ao feito; h) INTIME-SE o Leiloeiro designado para as providências necessárias à consecução da hasta
pública/leilão, bem como para que compareça em cartório para assinar o termo de compromisso; i) desde já fica o leiloeiro
AUTORIZADO a solicitar junto ao Cartório de Registro de Imóveis, Prefeitura Municipal, INCRA e DETRAN as certidões relativas
ao bem penhorado; j) a escrivania deverá ofertar os meios e realizar a diligências necessárias para efetivação de atividades que
o leiloeiro esteja impossibilitado de executar; k) ARBITRO ao leiloeiro comissão da seguinte forma: (i) em caso de arrematação,
5% sobre o valor arrematado, a ser pago pelo arrematante; (ii) em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser
pago pelo adjudicante; (iii) em caso de remição e acordo, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado; l) havendo
pedido diverso, venham os autos conclusos; m) caso o veículo encontre-se alienado fiduciariamente ou com cláusula de reserva
de domínio ou ainda com restrição administrativa, OFICIE-SE, com urgência, ao DETRAN/TO para que, no prazo de até 15 dias
e sob as penas da lei, seja informado a este Juízo os dados do alienante fiduciário ou do vendedor que reservou para si a
propriedade ou ainda da natureza da restrição administrativa, conforme o caso, do referido bem móvel; n) conste no ofício à
autarquia estadual, as advertências dos artigos 378 e 438, I, do Código de Processo Civil e artigo 330 do Código Penal; o)
transcorrido o prazo sem atendimento, reitere-se o expediente, solicitando-se o atendimento no prazo máximo de 05 dias, sob
pena de desobediência, especificando no teor do novo ofício a ser expedido o nome do servidor que recebeu o primeiro; p) com
a informação nos autos, caso o bem esteja gravado com alienação fiduciária ou em havendo cláusula de reserva de domínio,
OFICIE-SE ao agente fiduciário ou ao vendedor indicado, conforme o caso, dando-lhe ciência da constrição, bem como para, no
prazo de até 15 dias, (i) informar o saldo devedor de contrato de alienação fiduciária ou do contrato de compra e venda com
reserva de domínio, garantido pelo veículo e o número de parcelas restantes para quitação; (ii) não realizar a transferência da
dívida para terceiro sem autorização judicial; (iii) noticiar imediatamente este Juízo a eventual propositura de ação de busca e
apreensão do bem que garante o contrato, em caso de inadimplemento do mesmo, nos casos de alienação fiduciária, com fulcro
no art. 3º, do Decreto-lei n.º 911/69; q) CASO A PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD SEJA INFRUTÍFERA, INTIME-SE o credor
para dar andamento no feito, requerendo o que de direito, no prazo de até 10 dias, sob pena de extinção; 4. Acompanhe a
assessoria a evolução dos fatos relacionados à disseminação da COVID-19 e a determinação das autoridades sanitárias, do CNJ
e do E. TJTO; 5. Cessados os fatos relacionados ao Coronavírus, INTIME-SE o exequente para andamento, sob pena de
extinção; 6. INTIMEM-SE, inclusive o Ministério Público. Ficando ainda, INTIMADO para, no prazo de 05 (cinco) dias, se
manifestar nos autos, sobre o bloqueio efetuado via SISBAJUD, conforme detalhamento de Ordem judicial de desdobramento de
bloqueio de valores (ev. 73), no valor de R$ 267,92 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) SOB PENA DE
SER CONVERTIDA EM PENHORA A INDISPONIBILIDADE DOS VALORES. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância mandou a MMª. Juíza que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no Diário da
Justiça. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã judicial, digitei.

PARANÃ
2ª vara cível e família
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã - TO, na forma da lei... O Doutor
Márcio Soares da Cunha, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.. FAZ SABER,
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que tramitam nesta Comarca e Escrivania se processam
os autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO nº. 0001286-06.2021.8.27.2732/TO, tendo como requerente NEURILENE
FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada na Av TO 242, s/nº, Setor Bela
Vista, Paranã-To, contra NEY JOSÉ DA COSTA, brasileiro, casado, lavrador, filho de Maria Aparecida da Costa e Neres José
da Costa, RG e CPF desconhecidos, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, pelos fatos e fundamentos a seguir
expostos. É o presente para CITÁ-LO dos atos e termos da ação em epígrafe, para querendo apresentar contestação no prazo
de 20 (vinte) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Decorrido o prazo sem contestação, nomeio desde
logo a Dra. Lícia Raquel, com curadora, devendo ser intimada para ofertar contestação, no prazo de 15 dias. Tudo de
conformidade com o teor do decisão a seguir transcrita. DECISÃO: Defiro os benefícios da assistência judiciária. Cite-se a parte
requerida por edital, com prazo de 20 dias, para ofertar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão quanto
à matéria de fato. Decorrido o prazo sem contestação, nomeio desde logo a Dra. Lícia Raquel, com curadora, devendo ser
intimada para ofertar contestação, no prazo de 15 dias. Com a contestação, conclusos. Paranã, 01 de Fevereiro de 2022. Dr.
Márcio Soares da Cunha, Juiz de Direito. E para que não aleguem ignorância manda expedir o presente que será publicado no
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paranã, Estado do Tocantins. EBCôrtes, Técnica
Judiciária o digitei e conferi.
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Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA O DOUTOR MARCIO SOARES DA
CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã - TO, na forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a INTERDIÇÃO de RICARDO PEREIRA DA CRUZ, brasileiro,
solteiro, aposentado, RG nº 258.082 SSP-TO, CPF nº 743.619.021-00, residente e domiciliada na AV B, Qd 24, Lt 01, Setor Vila
Nova, Paranã-TO decretando a interdição por incapacidade civil absoluta do interditado e nomeando CURADORA, a sua irmã,
Sra. ANA MARIA PEREIRA DA CRUZ ALVES, brasileira, viúva, pensionista, RG nº 1.720.390 SSP-TO; CPF Nº 532.947.771-91,
residente na AV B, Qd 24, Lt 01, Setor Vila Nova, Paranã-TO, CEP 77360-000, nos autos de Interdição de nº 000054041.2021.8.27.2732/TO movidos pelo interditante. Tudo de conformidade com a sentença a seguir transcrita: “ Ante o exposto,
julgo procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 3°, inciso II, e artigo 1767, inciso II, ambos do Código Civil Brasileiro, para
declarar a interdição de RICARDO PEREIRA DA CRUZ, alhures qualificados, reconhecendo-lhe sua incapacidade absoluta para
praticar os atos da vida civil, nomeando-lhe curador, sua irmã ANA MARIA PEREIRA DA CRUZ ALVES, também qualificada nos
autos, para, após tomado o compromisso, reger a pessoa do interditando e administrar-lhe os bens que porventura vier a possuir.
Publique-se edital por três vezes junto ao Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do
interdito e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do
artigo 15, inciso II, da Constituição da Pública, remetendo-lhe cópias da presente sentença. Lavre-se Termo de Compromisso.
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça por três vezes, com intervalo
de 10 (dez) dias, e afixado no placar do fórum local, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paranã do
Tocantins, aos 17 de novembro de 2021. Assinado Eletronicamente. Márcio Soares da Cunha - Juiz de Direiro. Eu, EZIANA
BATISTA CORTES, Técnica Judiciária, digitei e conferi.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã - TO, na forma da lei...FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a INTERDIÇÃO de ADÃO
FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, aposentado, portador do RG n° 983738 SSP/TO, CPF nº 198.223.32149, residente e domiciliada na Rua B, s/n, Setor Vila Nova (ao lado da empresa Rede Forte), CEP: 77.360-000,
Paranã/TO decretando a interdição por incapacidade civil absoluta do interditado e nomeando CURADORA, a sua filha,
Sra. VANIA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, casada, atendente de loja, CPF nº 005.191.741-60, residente e domiciliada
na Rua B, s/n, Setor Vila Nova, CEP: 77.360-000, Paranã/TO nos autos de Interdição de nº 0001154-17.2019.8.27.2732/TO,
movidos pelo interditante. Tudo de conformidade com a sentença a seguir transcrita: “ Ante o exposto, julgo procedente o pedido
inicial, com fulcro no artigo 3°, inciso II, e artigo 1767, inciso II, ambos do Código Civil Brasileiro, para declarar a interdição
de ADÃO FERREIRA DOS SANTOS, alhures qualificados, reconhecendo-lhe sua incapacidade absoluta para praticar os atos da
vida civil, nomeando-lhe curadora sua filha VANIA RODRIGUES DOS SANTOS, também qualificada nos autos, para, após
tomado o compromisso, reger a pessoa do interditando e administrar-lhe os bens que porventura vier a possuir. Publique-se
edital por três vezes junto ao Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e da
curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso
II, da Constituição da Pública, remetendo-lhe cópias da presente sentença. Lavre-se Termo de Compromisso. Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância,
mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça por três vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias, e afixado no placar do fórum local, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paranã - Tocantins, aos
17 de novembro de 2021. Assinado eletronicamente. Márcio Soares da Cunha - Juiz de Direito. Eziana Batista Côrtes, Técnica
Judiciária o digitei e conferi
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA O DOUTOR MARCIO SOARES DA
CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã - TO, na forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a INTERDIÇÃO de EUFRAUZINA FRANCISCA DA
CUNHA, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº 166015, SSP/TO e inscrita sob o CPF nº
527.387.361-49, residente e domiciliada no Povoado do Campo Alegre, Zona rural, Paranã/TO, decretando a interdição por
incapacidade civil absoluta da interditanda e nomeando CURADORA, a sua filha, a Sra. MARIA MARQUES DE SOUZA,
brasileira, casada, aposentada, portador da cédula de identidade RG n. 200.032 SSP/TO e inscrita no CPF n. 498.913.831-72,
residente e domiciliada no Povoado do Campo Alegre, Zona rural, Paranã/TO, nos autos de Interdição de nº 000102427.2019.8.27.2732/TO, movidos pela interditante. Tudo de conformidade com o dispositivo sa sentença a seguir transcrita: “ Ante
o exposto, julgo procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 3°, inciso II, e artigo 1767, inciso II, ambos do Código Civil
Brasileiro, para declarar a interdição de EUFRAUZINA FRANCISCA DA CUNHA, alhures qualificados, reconhecendo-lhe sua
incapacidade absoluta para praticar os atos da vida civil, nomeando-lhe curador, sua mãe MARIA MARQUES DE SOUZA,
também qualificada nos autos, para, após tomado o compromisso, reger a pessoa do interditando e administrar-lhe os bens que
porventura vier a possuir. Publique-se edital por três vezes junto ao Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias, constando
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do edital os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Oficie-se ao Tribunal Regional
Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso II, da Constituição da Pública, remetendo-lhe cópias da presente sentença. Lavre-se
Termo de Compromisso. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que
ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça por três
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e afixado no placar do fórum local, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Paranã - Tocantins, aos 16 de novembro de 2021. Assinado Eletronicamente. Márcio Soares da Cunha - Juiz de
Direito. Eu, EZIANA BATISTA CORTES, Técnica Judiciária, digitei e conferi.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 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 Inquerito Policial nº
0000068-08.2019.8.27.2733, que a Policia Civil, como Autora, move contra o Indiciado GILDO BORGES FILHO, brasileiro,
solteiro, natural de Caiapônia-GO, policial militar, filho de Maria Leide Vasconcelos Bofim Neiva e Gildo Borges, estando
atualmente em lugar 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: “(...)Ante o exposto, acolho o parecer ministerial em sua íntegra e decreto extinta a punibilidade do agente em face
da prescrição. Não havendo recurso, arquive-se. Pedro Afonso, 16 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 treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte
(30/03/2022). Eu___, Maria Sandia Brito Campos – Servidora à disposição do TJTO, que o digitei e subscrevi. MILTON
LAMENHA DE SIQUEIRA Juiz de Direito

PORTO NACIONAL
Central de execuções ficais
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0013187-58.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de WESLEY ALVES FERREIRA,
CNPJ/CPF nº 38239213120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 70 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 0009098-55.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DEZANEI DA SILVA
NASCIMENTO, CNPJ/CPF nº 62995316300, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor
da r. sentença proferida no evento n.º 31 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a execução. ANTE O EXPOSTO,
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA
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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
_____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

TAGUATINGA
1ª escrivania cível
Intimações às partes

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº 0000956-30.2017.8.27.2738 – Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente: BANCO BRADESCO S.A.
Requerido: ELOIZIO ANDRE GONÇALVES TORRES
Requerido: DEBORA DE TORRES BENTO GONÇALVES
FINALIDADE: Intimar o requerido da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA DISPOSITIVO. Forte nessas razões,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.
Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa. Taguatinga, data certificada no
sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO. Juiz de Direito."
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº 0000986-26.2021.8.27.2738 – Procedimento Comum Cível
Requerente: DURVALINO CARDOSO CIRQUEIRA
Requerido: LEONARDO FERREIRA CARDOSO
FINALIDADE: Intimar o requerido da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA DISPOSITIVO. Ante o exposto,
HOMOLOGO o requerimento de desistência da ação e, em consequência EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, incisos VIII, do CPC/15. Sem custas ou honorários, eis que defiro à parte autora os benefícios da
gratuidade de justiça. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, dêse baixa.Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema.JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO. Juiz de Direito."
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº0001063-35.2021.8.27.2738 – Procedimento Comum Cível
Requerente: ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Requerido: ELAINE BARBOSA DIAS FERNANDES e LUSIMARIA TAVARES BARBOSA
FINALIDADE: Intimar as partes da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487,
inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo do evento 22 para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, onportunidade em que DECLARO a união estável havida entre a autora ANNAYARA RODRIGUES DE
OLIVEIRA e RONY BARBOSA DIAS, com duração de 03 anos, findando com o falecimento deste último. De consequência,
JULGO RESOLVIDO O MÉRITO DO PROCESSO. DEFIRO em favor das partes os benefícios da assistência judiciária gratuita,
tendo em vista a natureza da ação e a ausência, por ora, de sinais exteriores de riqueza dos autores. Sem custas e honorários
advocatícios. Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. A certidão de óbito do falecido RONY BARBOSA
DIAS já consta a anotação de que deixou companheira, ora autora, (vide ev. 1, anexo 8), sendo prescindível a expedição de
ofício ao CRC para fins de averbação. Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, proceda-se a baixa
definitiva. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema.JEAN FERNANDES BARBOSA DE
CASTRO. Juiz de Direito."

Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
Processo nº 0000861-58.2021.8.27.2738 – Usucapião
Requerente: BIANCA ABADIA ANDRADE SANTOS E OUTRO
FINALIDADE: CITAR os RÉUS INCERTOS e NÃO SABIDOS, bem como terceiros eventuais interessados, para tomar
conhecimento da Ação de Usucapião do imóvel denominado Chácara Nossa Senhora D'Abadia, situada no Município de
Taguatinga/TO, e, querendo, contestá-la no prazo de 30 ( trinta) dias, sob pena de revelia, nos termos da inicial e do despacho,
abaixo transcrito. DESPACHO “"1. RECEBO a inicial, uma vez que se encontram presentes os requisitos legais, não sendo o
caso de improcedência liminar do pedido. 2. DEFIRO às autoras os benefícios da assistência judiciária gratuita.3. Citem-se para
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apresentarem resposta a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias: a) os CONFINANTES e seus cônjuges, se casados forem
(CPC, 246, § 3º); b) os réus INCERTOS e NÃO SABIDOS, bem como terceiros eventuais interessados, por edital, pelo prazo de
30 (trinta) dias, os quais terão seus interesses curados pela Defensoria Pública, cuja intimação deverá ser providenciada após o
decurso do prazo para resposta (CPC, 259, I). 4.Intimem-se as Fazendas Públicas FEDERAL (AGU), ESTADUAL (PGE) e
MUNICIPAL (Taguatinga), esta por mandado e aquelas via intimação eletrônica, para manifestarem interesse na causa (LRP,
216-A, § 3º), no prazo de 30 dias. 5. Certifique-se sobre a existência de ações petitórias ou possessórias em nome de qualquer
das partes envolvendo o imóvel usucapiendo, mesmo que arquivados. 6. Decorrido o prazo de resposta, vista ao Ministério
Público, por 30 dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. Taguatinga/TO, 14 de
março de 2022. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO. Juiz de Direito."

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO 30 (TRINTA) DIAS
A Dra. ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA, Juíza de Direito integrante do Núcleo de Apoio às Comarcas – NACOM – Estado do
Tocantins, em auxílio ao douto Juízo da 3ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, com atribuições definidas pela Portaria
nº 150, de 28/01/2022 DJTO 5119, na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, com prazo de 30 (trinta) dias, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo
tramita a Monitória nº 00226314820178272706 que a empresa P DANTAS OLIVEIRA move contra SONIA MARIA MENDES
SOUZA, encontrando-se a parte autora P DANTAS OLIVEIRA, inscrita no CNPJ 18.822.955/0001-90 em lugar incerto e não
sabido, ficando através deste devidamente INTIMADA da Sentença, parte Dispositiva a seguir transcrita: "(...) Diante do
exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na RECONVENÇÃO, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC/15 e
por via de consequência, DECLARO a inexigibilidade da cobrança das Notas Promissórias acostadas com a exordial (evento 01,
TIT_EXEC_EXTRAJUD5 e EXEC_EXTRAJUD6). Em razão da sucumbência e ante o valor da causa, CONDENO a
Requerente/Reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, por equidade, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ante o valor irrisório da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do CPC/15. Cumpra-se conforme
o Provimento de nº. 09/2019/CGJUS/TO. Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a
apresentação de contrarrazões. Caso contrário e operado o trânsito em julgado, certifique-se. Cumpridas as formalidades legais,
proceda-se à baixa dos autos no sistema eletrônico e a restituição dos autos à origem, com as cautelas de estilo e as nossas
homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. Eu, DEYSE CARVALHO LEITE,
Servidora do NACOM, digitei e subscrevi.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Portarias

Portaria Nº 746, de 29 de março 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 21.0.000027061-7,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a 1ª Vara Criminal da Comarca
de Araguaína, na prática de atos cartorários, no período de 23 de março a 21 de junho de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 23 de março de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 749, de 29 de março de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a solicitação da presidente do grupo de trabalho constituído com a finalidade de analisar e sugerir medidas
para a recepção e tramitação dos feitos previdenciários e folha de pagamento de competência deste Tribunal de Justiça, bem
como para a elaboração de cronograma e entabulação de termo de cooperação técnica para esse fim;
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 21.0.000015051-4,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por 150 (cento e cinquenta) dias o prazo assinalado para a conclusão dos trabalhos de que trata a Portaria nº
1.902, de 5 de agosto de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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PORTARIA FÉRIAS Nº 546/2022, de 30 de março de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, matrícula nº 9072, relativas ao
exercício de 2022, marcadas para o período de 04/04 a 03/05/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de
interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente

Termos de homologação
PROCESSO
21.0.000006219-4
INTERESSADO DIADM, DPATR
ASSUNTO
Termo de Homologação Nº 27, de 30 de março de 2022
Trata-se de procedimento que tem por objeto o registro de preço para o fornecimento de gêneros alimentícios, conforme Termo
de Referência n° 469/2021.
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 4247523), acolho as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4247528), ao tempo em
que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 032/2021 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram adjudicados os grupos 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7 à empresa EXTINSETO, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI, pelo valor total de R$ 80.696,31
(oitenta mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), Resultado por Fornecedor, Termo de Adjudicação e
Ata da Sessão (eventos 4242334, 4242356 e 4242340), para que produzam seus efeitos legais.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos 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 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, à DIADM/DSG para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Decisões
PROCESSO
22.0.000004328-5
INTERESSADO DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO
Aquisição Certificado Digital-Web SSL
Decisão Nº 1620 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Cuidam os presentes autos de processo licitatório que tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de solução de
certificado digital, com o escopo de suprir as demandas deste Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo período de 12
(doze)
meses,
conforme
as
especificações
e
quantidades estabelecidas
no Projeto
Básico 75
DSI (evento 4227281), mediante contratação direta, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93.
A aquisição pretendida está prevista no subitem 9.2.15 do Plano de Contratações 2022., SEI nº. 21.0.000009932-2,
evento 4093098.
Tendo em vista as informações prestadas pela CCOMPRAS (evento 4239607), a existência de reserva
orçamentária (evento 4240398 e 4242889), e os fundamentos expendidos no Parecer da ASJUADMDG (evento 4248675), no
exercício das atribuições, conferidas pelo artigo 1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no Diário de Justiça 3045,
de 07/02/2013), DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, com arrimo no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93,
para a contratação da empresa SAN INTERNET BRASIL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº. 02.390.594/0001-10, pelo montante
de R$ 929,93 (novecentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos), conforme proposta juntada no
evento 4227471, visando o fornecimento de solução em certificado digital, para suprir as demandas deste Poder Judiciário do
Estado do Tocantins, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Projeto
Básico 75 DSI, juntado no evento 4227281.
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Assim, encaminho o feito à Presidência, com sugestão de ratificação do ato de Dispensa de Licitação e sua publicação, nos
termos do artigo 26, “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93, e o encaminhamento os autos sucessivamente à:
1. SPADG para publicação desta decisão;
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho;
3. CCOMPRAS para o envio da nota de empenho à empresa contratada;
4. DCC para a formalização da contratação;
Concomitante, ao DTINF/DSI para ciência e acompanhamento.
Respeitosamente,
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

Despachos
PROCESSO
22.0.000007297-8
INTERESSADO DIADM
ASSUNTO
Contratação direta por dispensa de licitação.
Despacho Nº 22625 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Cuidam os autos de contratação direta por dispensa de licitação, tendo por objeto a aquisição de bandeiras dos Municípios de
Filadélfia - TO e Goiatins - TO, para o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei
8.666/93.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4249043), as informações prestadas
pela CCOMPRAS (evento 4237144) a existência de reserva orçamentária (evento 4242844), no exercício das atribuições,
conferidas pelo artigo 1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no Diário de Justiça 3045, de
07/02/2013), DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93,
para a contratação da empresa TFABRICA DAS BANDEIRAS IND. COM. DE CONFECCOES SERV. E ACESSORIOS
EIRELI?, CNPJ 04.884.221/0001-20, conforme o previsto no Projeto Básico (evento 4209979), no valor de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais), conforme proposta acostada ao evento 4237003.
Encaminhem-se os autos sucessivamente à:
1. SPADG para publicação desta decisão;
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o contrato, nos termos do artigo 62 § 4º da Lei de
Licitações.
3. CCOMPRAS para o envio da nota de empenho à empresa contratada.
Concomitante, ao SADIST/DIADM para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 499/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109484 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Heliana Portilho Pereira Fuhr, Matrícula 355656, o valor de R$ 459,98,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Colinas do
Tocantins-TO para Zona Rural-TO, no período de 05/03/2022 a 06/03/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico,
determinado no processo 0001538-63.2021.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 500/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109438 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valéria Ribeiro Moura, Matrícula 355706, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sao Sebastiao
do Tocantins-TO, no período de 22/02/2022 a 22/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0005031-94.2020.8.27.2710.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 501/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109444 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valéria Ribeiro Moura, Matrícula 355706, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Carrasco
Bonito-TO, no período de 28/02/2022 a 28/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0004713-82.2018.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 502/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109480 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elainy Vieira da Silva, Matrícula 355823, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para EsperantinaTO, no período de 03/02/2022 a 03/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000456685.2020.827.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 503/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108961 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Janaina de Farias, Matrícula 352892, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Zona Rural-TO,
no período de 28/02/2022 a 28/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000316649.2020.8.27.2738.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 504/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109491 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Telma Pires Almeida, Matrícula 355881, o valor de R$ 459,98, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Pequizeiro-TO para TupiratinsTO, no período de 05/03/2022 a 06/03/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 000051611.2019.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 505/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109471 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Denise Maria Macêdo da Silva Reis, Matrícula 355940, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Arapoema-TO para
Bandeirantes do Tocantins-TO, no período de 01/02/2022 a 01/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 00000058720218272708.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 506/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109371 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Paula de Castro do Nascimento, Matrícula 355718, o valor de R$
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do
Tocantins-TO para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 03/03/2022 a 03/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação
psicológica, determinada no processo 0004845-71.2021.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 507/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109374 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rafael Figueiras Falcão Oliveira, Matrícula 355991, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Rio dos
Bois-TO, no período de 01/03/2022 a 01/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0000236-26.2022.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 508/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109393 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rafael Figueiras Falcão Oliveira, Matrícula 355991, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para
Barrolandia-TO, no período de 15/03/2022 a 15/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0002259-76.2021.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 509/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109061 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valéria Ribeiro Moura, Matrícula 355706, o valor de R$ 459,98, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para
Esperantina-TO, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0005031-94.2020.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 510/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108978 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rutileia Carvalho Xavier Pinho, Matrícula 355980, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Guarai-TO para Fortaleza
do Tabocao-TO, no período de 18/02/2022 a 18/02/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 0002696-35.2021.8.27.272.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 511/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108977 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silmaria de Oliveira do Nascimento, Matrícula 356196, o valor de R$
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Conceicao do
Tocantins-TO para Arraias-TO, no período de 28/02/2022 a 28/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0002089-92.2020.8.27.2709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 512/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108976 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kellia Santos de Souza, Matrícula 352891, o valor de R$ 459,98, relativo ao pagamento
de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Zona Rural-TO, no
período de 04/03/2022 a 05/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000153863.2021.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 513/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109383 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silmaria de Oliveira do Nascimento, Matrícula 356196, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Conceicao do Tocantins-TO para Arraias-TO,
no período de 21/02/2022 a 21/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação, psicológica, determinada no processo 000000635.2022.8.27.2709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 514/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109385 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thays Marques da Silva, Matrícula 356232, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para PalmasTO, no período de 28/02/2022 a 28/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0005971-93.2020.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 515/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109370 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Rita Moreira Gonçalves da Silva, Matrícula 356270, o valor de R$
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Alegre do
Tocantins-TO para Zona Rural-TO, no período de 22/02/2022 a 22/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0000098-42.2019.8.27.2701.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 516/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108964 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sandra Neves de Souza, Matrícula 356347, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para Zona Rural-TO, no
período de 25/02/2022 a 25/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000332844.2020.8.27.2738.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 517/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109401 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos
Lindos-TO, no período de 26/03/2022 a 27/03/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000006-02.2022.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 518/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108951 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Caroline Nunes Guida, Matrícula 355693, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para
Monte Santo do Tocantins-TO, no período de 19/03/2022 a 19/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0002491-73.2021.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 519/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109384 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatyla Rayane Barbosa de Souza, Matrícula 356647, o valor de R$ 459,98,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Paraiso do
Tocantins-TO para Araguacema-TO, no período de 14/03/2022 a 15/03/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada 0000074-84.2020.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 520/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108948 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elidean Alves da Rocha Oliveira, Matrícula 357279, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para Zona Rural-TO, no período de
27/02/2022 a 27/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000781-94.2021.8.27.2738.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 521/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109368 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elidean Alves da Rocha Oliveira, Matrícula 357279, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO,
no período de 08/02/2022 a 08/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000288-20.2021.8.27.2738.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 522/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108949 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maurícia Roberta da Silva, Matrícula 357291, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para LuzinopolisTO, no período de 07/02/2022 a 07/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000055923.2021.8.27.2740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 523/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108956 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Josane Ribeiro de Oliveira, Matrícula 357446, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para Zona Rural-TO,
no período de 21/02/2022 a 21/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000332844.2020.8.27.2738.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 524/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108935 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Cordeiro da Silveira Sousa, Matrícula 357928, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sao
Sebastiao do Tocantins-TO, no período de 11/02/2022 a 11/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 525/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108954 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Antonio Monteiro da Silva, Matrícula 361631, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para
Esperantina-TO, no período de 09/02/2022 a 09/02/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0002643-63.2016.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 526/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108959 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Vanessa dos Santos, Matrícula 990147, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Dois Irmaos do
Tocantins-TO, no período de 23/02/2022 a 23/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0001980-90.2021.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 527/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109372 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Vanessa dos Santos, Matrícula 990147, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Miracema do
Tocantins-TO, no período de 03/02/2022 a 03/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0002472-82.2021.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 528/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109391 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tonia de Jesus dos Santos Sousa, Matrícula 990233, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO
para Palmas-TO, no período de 12/03/2022 a 12/03/2022, com a finalidade de realizar relatório social, determinado no processo
005971-93.2020.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 529/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108947 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Edna de Jesus Vieira de Oliveira, Matrícula 990375, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para AlmasTO, no período de 28/02/2022 a 28/02/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 000014380.2018.8.27.2701.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 530/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108936 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lessa Bartolomeu Silva, Matrícula 990466, o valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Porto Alegre do Tocantins-TO, no período
de 09/02/2022 a 09/02/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógica, determinado no processo 0000683-49.2019.827.2716.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

PORTARIA DIÁRIAS Nº 531/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109376 no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elizangela Luciano da Silva, Matrícula 990486, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Combinado-TO para Zona Rural-TO, no período
de 22/02/2022 a 22/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000790-40.2021.8.27.2711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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Portaria Nº 744/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 29 de março de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos de avaliação acerca da correção dos
valores da Indenização de Transportes - IT, conforme requerido no evento 4245404, SEI nº 21.0.000020509-2, resolve:
Art. 1º Prorrogar, por 45 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão designada pela Portaria Nº 2217/2021
- PRESIDÊNCIA/DIGER, de 16 de setembro de 2021, publicada no Diário da Justiça nº 5044, de 17.09.2021, prorrogado
conforme Portaria Nº 2500/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 19 de outubro de 2021, publicada no Diário da Justiça nº 5064, de
19.10.2021.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 532/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108966 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Giselle Cardoso de Deus, Matrícula 990535, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Arraias-TO para Zona Rural-TO, no
período de 28/02/2022 a 28/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000208992.2020.8.27.2709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 533/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109496 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elainy Vieira da Silva, Matrícula 355823, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sampaio-TO,
no período de 25/02/2022 a 25/02/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000302585.2018.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 534/2022, de 30 de março de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/109505 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jildailde Rodrigues da Costa Oliveira, Matrícula 363772, o valor de R$
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO
para Distrito do Município de Origem-TO, no período de 07/01/2022 a 07/01/2022, com a finalidade de realizar estudo
pedagógico, determinado no processo 0055134-82.2019.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 690/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de março 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;
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 129/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000006565-7, celebrado por este
Tribunal e a empresa Coceno Construtora Centro Norte - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em
engenharia para execução de serviços de construção do novo Fórum da Comarca de Gurupi.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 129/2022, e o servidor Luciano
Moura, matrícula 352750, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 691/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de março 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 129/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000006565-7, celebrado por este
Tribunal e a empresa Coceno - Construtora Centro Norte - Ltda, que tem por objeto contratação de empresa especializada em
engenharia para execução de serviços de construção do novo Fórum da Comarca de Gurupi.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Dorvely Sobrinho Costa, matrícula nº 353219, como fiscal do contrato nº. 129/2022, e
o servidor Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 358520, 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, o fiscal comunicará ao gestor, que
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, 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
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

Processo nº 22.0.000000342-9
Modalidade: Concorrência n.º 003/2022
Tipo: Menor Preço Global
Legislação: Lei n º 8.666/93
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços da construção do novo prédio fórum
da comarca de TOCANTINÓPOLIS -TO.
Data de Abertura: Dia 02 de maio de 2022, às 14:00 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas,
pelo e-mail cpl@tjto.jus.br, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. Moacir Campos de Araujo – Presidente da CPLTJTO.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 257/2022, de 30 de março de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÇU, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
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CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ADAO BITTENCOURT AGUIAR, matrícula nº 172844, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE MANDADOS,
no período de 02/03/2022 a 04/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110024;
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° 237/2022, Publicado em 16/03/2022, DJe nº 5149
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
352488

HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS
FERREIRA

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

OFICIAL DE JUSTIÇA
AVALIADOR

02/03/2022 à
04/03/2022

KEYLA SUELY SILVA DA SILVA SOUZA
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 258/2022, de 30 de março 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 2022/110031;
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° 174/2022, Publicado em 18/02/2022, DJe nº 5133
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
238641

JOCYLEIA SANTOS FALCÃO

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

01/02/2022 à 31/03/2022

238641

JOCYLEIA SANTOS FALCÃO

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

01/04/2022 à 31/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.

FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

ESMAT
Editais

EDITAL nº 057, de 2022 – SEI Nº 22.0.000009463-7
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no curso Excel Intermediário, a se realizar no período de 27 de abril a 18 de maio de 2022,
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Excel Intermediário
Objetivo: Propiciar aprendizagem sobre Excel para uso de recursos e utilização de funções, da manipulação de múltiplas
planilhas, da vinculação entre pastas, da proteção de células, da filtragem de dados, além da construção de tabela dinâmica e
gráficos.
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 11 a 20 de abril de 2022.
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Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico esmat.tjto.jus.br. Após o período de inscrição, a
Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula.
Público-Alvo: Servidores e servidoras com lotação nas Unidades Administrativas do Poder Judiciário Tocantinense, em Palmas.
Carga Horária: 24 horas.
Modalidade: À Distância.
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Plataforma Google Meet.
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno(a): O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos(as) instrutores(as).
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 20;
2.2 Distribuição das Vagas:
Público-Alvo
Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense.

Nº de Vagas
20

2.3 Os(As) demais servidores(as) interessados(as) em participar do curso, que não fizerem parte do público definido no item 3.1
e tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e
Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de
vagas.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem servidores e servidoras com lotação nas Unidades Administrativa do Poder Judiciário Tocantinense, em Palmas e
terem conhecimento do Excel Básico (pacote office).
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) servidores(as) magistrados e magistradas inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, ao vivo,
programadas para os dias 27 e 29 de abril e 2, 4, 6 e 9 de maio de 2022, das 14h às 17h20, por meio da Plataforma Google
Meet;
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por email aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.3 O acesso dos(as) alunos(as) à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a
frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação, ao vivo, da atividade síncrona;
4.4 Somente os(as) alunos(as) matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o
desenvolvimento da atividade;
4.5 Todo o acesso às aulas ao vivo ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat;
4.6 Para participar, o(a) aluno(a) deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada com áudio e vídeo (microfone e
câmera em funcionamento), conta na plataforma Google (gmail) para acesso ao Google Meet e acesso à internet, e deverá
permanecer com sua câmera ligada durante todo o desenvolvimento da atividade;
4.7 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessária a
participação das aulas remotas por videoconferências síncronas (pelo Google Meet), acesso às videoaulas, participação nos
fóruns, realização das atividades, como: leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, cumprimento aos
prazos de realização das atividades de interação e avaliações, e entrega das atividades propostas;
4.8 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, Relatório este gerado
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo(a) aluno(a) no decorrer do curso no Ambiente Virtual de
Aprendizagem e participação das webaulas pela Plataforma Meet;
4.9 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

Horário

27/4/2022
Quarta-feira

Das 14h às 17h20

Conteúdo Programático / Atividades
Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet –
Participação Obrigatória
Conteúdo:
Revisão e alinhamento de conteúdos do Excel Básico; Gráficos;
Como Criar um Gráfico de Combinação.
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Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet –
Participação Obrigatória
29/4/2022
Sexta-feira

Das 14h às 17h20

Conteúdo:
Trabalhando com Base de Dados;
Formatar Como Tabela;
Importação de Dados.
Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet –
Participação Obrigatória

2/5/2022
Segunda-feira

Das 14h às 17h20

Conteúdo:
Trabalhando com Subtotais;
Validação de Dados;
Usar Nome em Fórmula.
Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet –
Participação Obrigatória

4/5/2022
Quarta-feira

Das 14h às 17h20

Conteúdo:
Texto, Financeiras, Data e Hora;
Funções de Lógica, Pesquisa e Referência, Matemática, Trigonometria e
Estatística.
Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet –
Participação Obrigatória

6/5/2022
Sexta-feira

Das 14h às 17h20

9/5/2022
Segunda-feira

Das 14h às 17h20

27/4 a 10/5/2022

Livre no AVA

Conteúdo:
Tabela e Gráficos Dinâmicos;
Proteção de Pastas de Trabalho e Planilhas.
Webaula por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet –
Participação Obrigatória
Conteúdo:
Cópias absolutas e relativas;
Funções Básicas;
Funções e fórmulas avançadas do Excel.
Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem no AVA
Acesso ao material didático – textos de leitura obrigatória e
complementares; acesso aos links disponibilizados com vídeos e demais
produções sobre o tema em desenvolvimento; realização das atividades;
interação com o professor e com os(as) demais alunos(as), por meio
dos recursos e atividades de interação e avaliação e realização da
Avaliação de Aprendizagem.

Carga Horária Total 24 horas

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome

Ronan Lopes da Silva

Síntese do Currículo

Graduado em Licenciatura da Computação, pelo Instituto Federal do Tocantins (IFTO). Foi instrutor de
Informática no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), por 10 anos; professor
proprietário do estabelecimento CF Informática por 8 anos; professor de Informática no Colégio Batista
de Porto Nacional, por 3 anos; e há 3 anos presta serviço no Sistema Nacional do Comércio (SENAC),
em Palmas.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição e a matrícula de servidores e de servidoras implicarão na aceitação prévia das normas contidas no presente
Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de
setembro de 2018;
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6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 29 de março de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL Nº 059, de 2022 – SEI Nº 22.0.000009445-9
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no Workshop Produtividade, relacionamento e saúde ocupacional: é possível ter tudo
ao mesmo tempo?, a se realizar nos dias 25 e 26 de abril de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos
demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Workshop Produtividade, relacionamento e saúde ocupacional: é possível ter tudo ao mesmo tempo?.
Objetivo: Proporcionar aos beneficiários maiores habilidades comportamentais que lhes oportunizem a prevenção de doenças, a
melhoria em seu ambiente de trabalho e nas relações laborais, potencializando sua satisfação pessoal, o sentimento de
cooperação, respeito e identidade para com o trabalho.
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 6 a 11 de abril de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação, no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria
Acadêmica da Esmat.
Públicos-Alvo: Magistrados(as) e servidores(as) (efetivos(as) e comissionados(as)) do Poder Judiciário Tocantinense, lotados
na Comarca de Colinas.
Carga Horária: 22 horas.
Modalidade: Presencial
Local: Sala de Aula da Comarca de Colinas
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 20 vagas;
2.2 Distribuição das Vagas:
Públicos-Alvo
Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense
Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense (efetivos(as) e comissionados(as))

Nº de Vagas
15
5

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe
subsequente até que sejam totalmente preenchidas.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem servidores e servidoras e magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense.
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(as) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades presenciais conforme programação nos
dias 25 e 26 de abril de 2022, das 8h às 12h10 e das 13h às 18h;
4.2 As frequências serão registradas no início e no final do período da atividade;
4.3 A avaliação dos alunos será realizada por meio de participação em sala de aula ao longo da atividade de aperfeiçoamento,
verificando dúvidas, aplicabilidade, feedbacks e postura da turma.
4.4 Todos os alunos indicados e matriculados estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro
de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do
curso.
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Workshop Produtividade, relacionamento e saúde ocupacional: é possível ter tudo ao mesmo tempo?
Data
Horário
Conteúdo Programático
25/4/2022

Conceitos e prática de feedback;
Das 8h às 12h10 e das 13h às
Perfil, habilidades e competências essenciais para um líder;
18h
Perfil, habilidades e competências essenciais para um líder (continuidade);

Pressupostos fundamentais de gestão de pessoas;
Das 8h às 12h10 e das 13h às Cognição, Pensamento e Linguagem;
26/4/2022
18h
Aprendizagem, Crenças e Valores;
A relação entre Saúde e clima organizacional
Carga Horária Total
22 horas.

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome
Evanuzia Luzia de Oliveira
Mestra em Psicologia Social. Pós-Graduada em Gestão de Pessoas – UFRJ. Graduada em
Psicologia – Católica Goiás. Formações em Coaching: Life Coaching, Executive Coaching e
Master Coaching. Trabalhou nas empresas: Colchões Ortobom, Listel Publicar, CDL GO e DF,
Faculdade Iesb, Contas BRT. Nas empresas citadas, desenvolveu atividades de Recrutamento e
Seleção. Elaboração e implantação de projetos de treinamentos nas áreas de desenvolvimento
Síntese do Currículo
de lideranças, vendas, dentre outras. Foi professora, durante dois anos na Universidade Católica
de Goiás, como professora convidada. É professora em disciplinas na área organizacional, na
Pós-Graduação da Faculdade JK. Já ministrou mais 10 mil horas de treinamentos na área
comportamental em geral. Já ministrou mais 50 turmas de Life Coaching. Atuou como coaching
individual, Grupo e Executivos.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição e a matrícula do servidores e servidoras e magistrados e magistradas, implicarão aceitação prévia das normas
contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº
4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência da atividade de capacitação, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que
anteceder o início do evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência da atividade de capacitação iniciada ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de
ações de capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de
quatro meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 29 de março de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
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2ª CÂMARA CRIMINAL
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Sessões: Terças - feiras, às 14h00.
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Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)

2ª TURMA JULGADORA

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

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente)
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Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETOR GERAL
JONAS DEMOSTENE RAMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
3ª TURMA JULGADORA
RONILSON PEREIRA DA SILVA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
DIRETOR FINANCEIRO
Des.
PEDRO
NELSON
DE
MIRANDA
COUTINHO
(Revisor)
4ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
5ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator) Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
DIRETOR JUDICIÁRIO
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
WALLSON BRITO DA SILVA
5ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
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2ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora)
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
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DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
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3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal)

1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

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

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

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

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

Divisão Diário da Justiça
JOANA P. AMARAL NETA
Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA
Técnico Judiciário
Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h

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

