DJ 5194
26/05/2022

Diário da Justiça
CRIADO PELO ATO 02/89 DE 17/01/1989–ANO XXXIV–DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5194–PALMAS, QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022 (DISPONIBILIZAÇÃO)

SEÇÃO JUDICIAL ......................................................................................................................................................................... 2
2ª CÂMARA CÍVEL ........................................................................................................................................................................................ 2
1º GRAU DE JURISDIÇÃO ............................................................................................................................................................................. 6
PUBLICAÇÕES PARTICULARES .................................................................................................................................................................... 48

SEÇÃO ADMINISTRATIVA ..................................................................................................................................................... 49
PRESIDÊNCIA ............................................................................................................................................................................................. 49
DIRETORIA GERAL...................................................................................................................................................................................... 51
DIRETORIA ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................................................... 62
CENTRAL DE COMPRAS .............................................................................................................................................................................. 62
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ................................................................................................................................................... 63
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS .................................................................................................................................. 65
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................................................................................... 69
ESMAT ....................................................................................................................................................................................................... 72

Assinado de forma digital por WALLSON BRITO DA SILVA
Data: 26/05/2022 17:54:54

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5194 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022

2

SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011668-81.2013.8.27.2722/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5011668-81.2013.8.27.2722/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
PROCURADOR: MARCO AURELIO PAIVA OLIVEIRA 5139465
APELADO: FABIO MACHADO RESENDE (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: DIMAS FABIANO TOLEDO
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS MACHADO GO032350 DATIVO
ADVOGADO: ADRIANA FERNANDES RENNÓ RJ146292
ADVOGADO: NATALIA ALMEIDA OLIVEIRA RJ145687
ADVOGADO: RACHEL ZERBINATO BISPO RJ142936
APELADO: RODRIGO BOTELHO CAMPOS
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: JOSE PEDRO RODRIGUES
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESLOCAMENTO ENTRE ESTABELECIMENTOS OU
FILIAIS DO MESMO CONTRIBUINTE. MERCADORIA. OPERAÇÃO MERCANTIL OU TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.
AUSÊNCIA. FATO GERADOR. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO DE NÃO SER TRIBUTADO INDEVIDAMENTE. PRESENÇA.
SUMULA 116/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.1. O mero deslocamento de mercadoria entre
estabelecimentos ou filiais do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, vez que, neste caso, não se aperfeiçoa a
circulação jurídica da mercadoria, ou seja, não há operação mercantil ou alteração da propriedade da mercadoria transportada
(Precedentes do STJ e STF). 1.2. “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro
estabelecimento do mesmo contribuinte” (Sumula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça).
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar
provimento à Apelação do ESTADO DO TOCANTINS, a fim de manter a Sentença que, acolhendo os Embargos à Execução
Fiscal, declarou extinta a pretensão de cobrança do crédito tributário oriundo da CDA nº A-2143/2007, em razão da inocorrência
do fato gerador do ICMS, haja vista que, nos termos da Súmula nº 166/STJ, não constitui fato gerador do ICMS o simples
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte; e, nos termos do artigo 85, § 11º, do
Código de Processo Civil, de 2015, majorar os honorários recursais, em face do embargado, ora apelante, em 5%, totalizando
15% sobre o valor da causa, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de maio de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012933-94.2021.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0035119-24.2021.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: SILSON PEREIRA AMORIM
ADVOGADO: GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA (OAB TO002121)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: DEYSE LEMES DOS SANTOS PG117268651
AGRAVADO: I - TECH SOLUCOES DE INFORMATICA PARA SISTEMAS DE SAUDE LTDA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE.
PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PARTICULAR. PLEITO DE CUSTEIO PELA PARTE ADVERSA (ESTADO E PLANO
DE SAÚDE) EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO MÉDICO (INTERNAÇÃO, CIRURGIA E UTI) INDEFERIMENTO. RELAÇÕES
JURÍDICAS DISTINTAS. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 1.1 É imprescindível a presença de
requisitos legais hábeis em comprovar a precisão do direito invocado (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil), a fim possibilitar reforma da decisão proferida
pelo magistrado de primeiro grau. 1.2 É cediço que o direito à saúde é daqueles que integram o mínimo existencial garantidor da
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 1o, inciso III, da Constituição
Federal), como direito essencial, com acesso universal e igualitário. 1.3 Entretanto, embora seja dever do Ente Público prestar
assistência médico-hospitalar à população, oferecendo os meios necessários àqueles que não possuem condições financeiras
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de arcar com as despesas do seu tratamento, não pode o Estado ou mesmo o plano de saúde efetivamente contratado, arcar
com o custo de internação e demais despesas médicas e hospitalares em hospital particular, de livre escolha do paciente. 1.4 A
escolha pelo tratamento em um hospital particular, a expensas do Estado, deve ficar a cargo da própria rede pública. 1.5
Mantém-se a decisão recorrida, sobretudo por observar a inexistência de elementos que evidenciam probabilidade do direito
invocado.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a Decisão monocrática constante no Evento 2, a fim de manter inalterada a
decisão recorrida, porque ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Palmas, 11 de maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001287-46.2019.8.27.2704/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001287-46.2019.8.27.2704/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: ARCANJA LOPES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: FERNANDA MARTINS DA SILVEIRA RODRIGUES PEIXOTO FERREIRA DE SOUSA (OAB TO006686)
APELADO: BRADESCO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: PAULO EDUARDO PRADO TO04873A
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA
SENTENÇA. 1.1. Sem prova da contratação, é correto o reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados, em conta
bancária, a título de empréstimo consignado.1.2. Verificada a falha no serviço prestado pela requerida que permite descontos
indevidos, surge o dever de indenizar pelos danos morais, pois esta, como prestadora de serviços, responde objetivamente por
danos causados em virtude da má prestação do serviço com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 CDC). 1.3.
Configura dano moral e não mero aborrecimento, ter o consumidor inúmeros descontos, referentes a empréstimo consignado de
que jamais contratou, eis que a privação de considerável quantia (R$ 3.731,85), subtraída de aposentadoria ínfima, recebida
para sustento de pessoa idosa, gera ofensa a sua honra e viola direito de personalidade, na medida em que a indisponibilidade
deste valor reduz ainda mais a condição de sobrevivência, necessitando de medicamentos e alimentos diários. 1.4. Respeita aos
princípios norteadores do instituto – razoabilidade e proporcionalidade – a majoração do valor fixado, de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento à Apelação de ARCANJA LOPES DA SILVA, para reformar a Sentença e majorar os danos morais fixados na
Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto ? evento danoso
(Súmula 54/STJ8), por se tratar de responsabilidade extracontratual; mantendo nos demais termos a Sentença que declarou a
inexistência de relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a inexigibilidade do débito referente aos descontos
descritos na inicial; e que condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 3.731,85, a título de repetição de indébito, valor que
deverá ser dobrado e corrigido nos termos da Sentença apelada. Sem majoração de honorários recursais, em razão do parcial
provimento do recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de maio de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000881-32.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0032665-71.2021.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVANTE: CÉLIA MARIA CHAVES FRANCO
ADVOGADO: OTÁVIO DE OLIVEIRA FRAZ (OAB TO005500)
AGRAVADO: BORDOM CONSTRUTORA LTDA - EPP
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: LUÍS SÉRGIO ANTUNES PRESTES
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA:1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO
COMPROVADA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.1. A concessão da justiça gratuita está
condicionada à comprovação real da hipossuficiência econômica da parte postulante, que deve trazer aos autos elementos que
demonstrem sua insuficiência financeira (Art. 5º, LXXIV da Constituição Federal). 1.2. Ao ser pleiteado o benefício da justiça
gratuita deve-se comprovar a incapacidade de arcar com as despesas do processo, sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família, admitindo, portanto, o indeferimento pelo magistrado singular, desde que fundamentado em elementos que
infirmem a hipossuficiência do requerente. 1.3. A pessoa física que não logra êxito em comprovar de plano a alegada
hipossuficiência de recursos financeiros hábeis a impedir o pagamento das despesas processuais não faz jus à concessão da
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assistência judiciária gratuita, mostrando-se razoável a decisão do magistrado singular que indefere a gratuidade judiciária e
oportuniza o parcelamento das despesas judiciais.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator,
para negar provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de manter a Decisão recorrida, que indeferiu a concessão da gratuidade
da justiça e oportunizou o parcelamento das custas processuais e taxa judiciária, de acordo com o Provimento nº
7/2017/CGJUS/TO nos termos da divergência inaugurada pelo Desembargador MARCO VILLAS BOAS e o voto do
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando a divergência. O voto do Desembargador EURÍPEDES
LAMOUNIER - Relator foi no sentido de conhecer do presente recurso para dar-lhe parcial provimento, mantendo assim a
decisão que concedeu o acesso da agravante à Justiça, ou seja, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela
recursal apenas em relação as custas processuais iniciais, sendo-lhe facultado, nos demais casos em que se exigir o pagamento
de despesas processuais, pleitear junto ao Juízo de origem a benesse prevista no art. 98, § 5º do CPC. Palmas, 11 de maio de
2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004074-45.2020.8.27.2726/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: JESSICA GONCALVES DE GODOI RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: JACKSON MACEDO DE BRITO (OAB TO002934)
APELANTE: VINICIUS TELES RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: JACKSON MACEDO DE BRITO (OAB TO002934)
APELADO: JOANILEIDE PEREIRA PAZ FERREIRA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Nos termos do art. 9º do CPC, “Não se proferirá decisão
contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. 2. No caso concreto, após ser noticiado nos Embargos à Execução
o julgamento do Agravo de Instrumento, não houve intimação das partes, de modo que a tramitação do feito prosseguiu sem que
fosse oportunizado aos autores o recolhimento das despesas iniciais, já que em sede de recurso o indeferimento da pretendida
gratuidade de justiça foi mantido. 3. A extinção do feito sem antes oportunizar aos autores/apelantes se manifestarem para
recolherem as custas iniciais e a taxa judiciária configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10º do CPC. 4. Recurso
conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento,
nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy
Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dr. Moacir Camargo de Oliveira. Palmas, 11 de maio de
2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000954-24.2016.8.27.2729/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000954-24.2016.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR)
PROCURADOR: MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA MP7591
APELADO: DONIZETH APARECIDO SILVA (RÉU)
ADVOGADO: RAFAEL NISHIMURA (OAB TO04135A)
APELADO: JAIR VENANCIO DA SILVA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: TOCANTINS MARKET – ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE MERCADO LTDA EPP (RÉU)
ADVOGADO: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA (OAB TO002433)
ADVOGADO: FERNANDA PINHO BONIFÁCIO DUTRA (OAB DF056048)
APELADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE LAUDECY COELHO
ARRUDA COIMBRA (RÉU)
ADVOGADO: LEANDRO MANZANO SORROCHE (OAB TO004792)
APELADO: ESPOLIO DE RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR (RÉU)
ADVOGADO: ANA JULIA FELÍCIO DOS SANTOS AIRES (OAB TO006792)
ADVOGADO: LEANDRO MANZANO SORROCHE (OAB TO004792)
ADVOGADO: SINTHIA FERREIRA CAPONI (OAB TO006536)
ADVOGADO: BRUNO ANDRINO CHIRICO (OAB TO006175)
INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS (INTERESSADO)
PROCURADOR: KLEDSON DE MOURA LIMA
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO COM A INCIDÊNCIA DAS
NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.429/1992, ALTERADA PELA LEI 14.230/2021. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO,
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CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EFETIVA-SE COM A DISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso que
visa corrigir omissões, obscuridade ou efetiva contradição existente no acórdão. Portanto, não se prestam ao reexame de tema
já, apreciado e analisado exaustivamente pelo Acórdão embargado. 2. Cediço que os Embargos de Declaração constituem
recurso de integração e não de revisão. Não se prestam para veicular a pretensão de reforma do julgado ou rediscutir a matéria
já analisada, debatida e julgada. Sua finalidade precípua é de adequação do julgado embargado, a fim de suprimir omissões,
eliminar contradições, esclarecer obscuridades e corrigir erros materiais, conforme dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. 3. Não prosperam os argumentos do recorrente acerca de eventual omissão do julgado que culminou com o Acórdão do
evento 91, com relação questão de ordem apresentada pelo embargante. Eis que acertadamente referido julgado fundamentou a
ausência de enfrentamento dos pedidos atravessados pelo recorrente, contidos nos eventos 66 e 70, em razão do mesmo ter
extrapolado o prazo previsto para interposição de recurso apropriado. 4. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 843989
/ PR, no qual restou reconhecida a repercussão geral do debate relativo definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das
disposições da Lei 14.230/2021, tão somente decretou a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais
suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Destarte, no momento não há falar em
suspensão do processo. 5. Descabe acolher a tese apresentada pelo embargante/ESPÓLIO DE RAIMUNDO COIMBRA INVENTARIANTE LAUDECY COELHO ARRUDA COIMBRA, acerca de possível ocorrência de prescrição, consubstanciado no
entendimento da incidência desse instituto no caso em análise, considerando as novas disposições da Lei nº 8.429/1992,
alterada pela Lei 14.230/2021. 6. Há que se destacar que a matéria encontra-se em discussão no Supremo Tribunal Federal, nos
termos do ARE 843989 / PR, conforme dito anteriormente, no qual restou reconhecida a repercussão geral do debate relativo à:
“definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade
da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA;
e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.”. Nesse contexto, necessário aguardar o julgamento final
do Tema 1.199 do STF, que trará a solução para a aplicabilidade ou inaplicabilidade dos efeitos da Lei 14.230/2021, no que toca
aos novos prazos de prescrição. 7. Portanto, dos autos infere-se que a não há falar em omissão ou contradição, ou obscuridade.
8. Nesse contexto, é válido ressaltar que o julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos aduzidos pelas partes,
mas sim, os pedidos expressamente declinados. O magistrado possui liberdade de formar sua convicção, baseando-se em
fundamentos próprios, não se obrigando a ficar adstrito aos argumentos esposados pelos litigantes e tampouco a dizer do não
acatamento deste ou daquele embasamento, especialmente quando o Julgador encontra a solução ideal e adequada para a lide.
9. Para a configuração do prequestionamento, é necessário o debate, ainda que implícito, das matérias trazidas a julgamento no
recurso, o que ocorreu na espécie, a teor do disposto na Súmula nº 211, do STJ. 10. Sem honorários advocatícios recursais,
consoante jurisprudência do STJ. 11. Recurso conhecido e desprovido, para manter incólume o Acórdão embargado.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 8ª SESSÃO VIRTUAL
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso por próprio
e tempestivo, porém no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO por inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada, mantendo incólume o Acórdão embargado. Sem honorários advocatícios recursais, consoante jurisprudência do STJ
(AgInt no REsp 1533624/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe
10/08/2017), nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY
STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve
representada pelo o Procurador de Justiça, MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 11 de maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003148-21.2021.8.27.2729/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
PROCURADOR: KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
APELANTE: ARLINDO LOPES DE ARAÚJO (RÉU)
ADVOGADO: SOLANO DONATO CARNOT DAMACENA (OAB TO002433)
ADVOGADO: EMMANUELLA AVILA LEITE PALMA (OAB TO009726)
APELADO: SAMUEL BRITO NETO (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS FIXADOS EM 5 % SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 701, CAPUT, DO CPC. CONDENAÇÃO EM CUSTAS
PROCESSUAIS INCABÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. Deve ser levado
em conta que antes mesmo da citação, o devedor compareceu aos autos espontaneamente e quitou a dívida objeto da ação
monitória, acrescida de honorários advocatícios no importe de 5 % sobre o valor da causa, em harmonia com o despacho
inaugural e de acordo com as disposições do art. 701, caput, do CPC. 2. Por sua vez, após ser concitado, o autor “informou que
concorda com o depósito judicial apresentado no evento 6 pela Requerida”. Assim, resta indiscutível que o apelante/requerido,
antes mesmo de ser citado, promoveu voluntariamente o pagamento do débito cobrado, acrescido dos 5 % de honorários
previstos em lei, não havendo que se falar em nova fixação de honorários de sucumbência em percentual superior, carecendo de
reforma a sentença recorrida. 3. No mesmo prumo, por expressa disposição do art. 701, § 1º, do CPC, é incabível a condenação
do apelante em custas processuais, carecendo de retoque a sentença também nesse tópico. 4. Cumpre asseverar que o Estado
do Tocantins, ora apelado, se manifestou de acordo com o depósito efetuado pelo devedor, que abrangeu os honorários
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advocatícios, assumindo verdadeiro comportamento contraditório quando pretende a majoração da verba honorária em recurso
adesivo, o qual deve ser declarado prejudicado, diante do provimento do recurso de apelação. 5. Provido o recurso de apelação
manejado pelo requerido, a fim de afastar sua condenação nas custas processuais e em honorários de sucumbência no importe
de 10 % sobre o valor da causa, devendo ser mantido apenas aqueles arbitrados inicialmente em 5 % sobre o valor da causa,
objeto de depósito, em respeito ao comando do art. 701, caput, do CPC. Em consequência, resta prejudicado o recurso adesivo
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação manejado pelo requerido, a fim de afastar sua condenação nas custas processuais
e em honorários de sucumbência no importe de 10 % sobre o valor da causa, devendo ser mantido apenas aqueles arbitrados
inicialmente em 5% sobre o valor da causa, objeto de depósito, em respeito ao comando do art. 701, caput, do CPC. Em
consequência, resta PREJUDICADO o recurso adesivo, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dr.
Moacir Camargo de Oliveira. Palmas, 11 de maio de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000582-55.2022.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTE: GIOVANE MOURA DIAS ALMEIDA
ADVOGADO: THIAGO FRANCISCO DE OLIVEIRA MOURA (OAB PI013531)
AGRAVADO: WAGNER RODRIGUES BARROS
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
PROCURADOR: ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402
PROCURADOR: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ARAGUAÍNA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO
AGRAVADA QUE NEGA LIMINAR. PLEITO DE NOMEAÇÃO. CANDIDATA CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
DE PROVIMENTO IMEDIATO. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGA. VERIFICADO O RELEVO DOS FUNDAMENTOS DA
IMPETRAÇÃO. MEDIDA LIMINAR ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1- O candidato
aprovado dentro do número de vagas previsto no edital para provimento imediato tem direito subjetivo à nomeação, dentro do
prazo de validade do certame, cujo momento, em princípio, fica à escolha da administração. 2- Essa discricionariedade na
escolha do momento da nomeação deixa de existir a partir do momento em que a administração defere a candidato
anteriormente convocado o reposicionamento ao final da fila dos aprovados, porquanto essa medida encerra manifestação da
necessidade de provimento das vagas. 3- Presentes o relevo dos fundamentos da impetração e o perigo da demora, a
concessão da medida liminar se faz imperiosa. 4- Agravo de instrumento conhecido e provido.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 8ª SESSÃO VIRTUAL
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso, pois
presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para, ratificando a liminar recursal,
determinar ao agravado que promova a convocação da agravante para o cargo para o qual aprovada no certame em questão, no
prazo de 5 (cinco) dias, nos termos das razões acima esposadas, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando
o Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A
Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça, MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA.
Palmas, 11 de maio de 2022.

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

Processo n. 0000861-69.2021.8.27.2702– JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
Requerente: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME
Advogado: Dr. JUAREZ MIRANDA PIMENTEL / TO00324B
Requerido: CELMA DE SOUZA DIAS
Advogado: Nihil
Intimação da requerida: “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”.
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Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 15 DIAS.
PROCESSO Nº 0000021-25.2022.8.27.2702/TO
AÇÃO MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA (LEI MARIA DA PENHA)
Acusado: GERNASIO REIS DE LIMA
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s) GERNASIO REIS DE LIMA, nascido em Rio Verde - GO, estado civil: União Estável,
profissão: Gerente Agrícola, nascido(a) aos 08/08/1979, filho de MARILDA DOS REIS LIMA e GERNASIO ALVES DE LIMA,
portador do CPF nº 894.755.181-34 e RG nº 4172094, por estar(em) em lugar incerto ou não sabido, como incurso no crime
de violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, ficando o acusado acima qualificado CIENTE da DECISÃO proferida cuja
parte conclusiva a seguir transcrevo: Diante do exposto e por ora, fica o requerimento deferido, pelo que DETERMINO a
GERNASIO REIS DE LIMA, brasileiro, nascido em 08/08/1979, filho de Marilda dos Reis Lima e de Gernasio Alves de
Lima, inscrito no CPF sob o nº 894.755.181-34.
1. SEPARAÇÃO DE CORPOS;
2. NÃO SE APROXIME DA OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, DEVENDO MANTER DISTÂNCIA MÍNIMA
DESTES DE 200 (DUZENTOS) METROS, AINDA QUE SEJA EM LUGARES PÚBLICOS;
3. NÃO MANTENHA CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE
COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE TELEFONE E INTERNET.
4. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO MENOR GERMÁSIO ALVES DE LIMA NETO, FIXADO NO
MONTANTE DE 30% (TRINTA PR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DEVENDO SER PAGO ATÉ O DIA 10 DE CADA
MÊS;
5. RESTRIÇÃO DE VISITAS AO MENOR GERMÁSIO ALVES DE LIMA, DEVENDO SEREM REALIZADAS MEDIANTE
ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.
Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, frente o caráter do litígio envolvendo Medidas Protetivas com previsão
na Lei Especial 11.340/06 (CPC, art. 303). Cite-se e intime-se a parte requerida, para conhecimento e oportunidade de
contestação via petição, no prazo de quinze dias (CPC, art. 335), consignando que a ausência de interposição de recurso quanto
à tutela de urgência ora concedida, implicará em estabilidade da decisão nos termos do artigo 304 da Lei 13.105/15, e que seu
descumprimento poderá ensejar em sua prisão preventiva por descumprimento da ordem. Conste também a advertência acerca
da possibilidade da decretação da prisão preventiva para assegurar a execução das medidas protetivas. Ainda, que as medidas
protetivas não lhe impede de buscar o contato com filho(a)(s), desde que por meios alternativos outros e uma vez ausente ordem
judicial contrária, sem aproximação não autorizada em relação à requerente (o mesmo valendo para o caso de eventual solução
judicial quanto a assuntos afetos ao Juízo de Família, que implicará em aproximação autorizada). Sem prejuízo da intervenção
do Ministério Público, na falta de advogado constituído, fica constando a orientação à requerente no sentido de que poderá
buscar assistência técnica jurídica processual junto à Defensoria Pública (Lei 11.340/06, art. 18, II). Notifique-se a parte autora
para conhecimento, consignando que poderá procurar a Defensoria Pública para acionamentos judiciais no seu interesse (e
também o esclarecimento de que poderá comunicar imediatamente eventual descumprimento no que lhe aproveitar,
notadamente para fins de decretação da prisão preventiva e deverá indicar eventual alteração de endereço para comunicações
nos termos do CPC, art. 274 — até mesmo da parte requerida e se o caso também, o desinteresse na manutenção das medidas
proibitivas aplicadas). Determino que a Policia Militar realize o apoio da autora durante a retirada de seus pertences da fazenda,
prezando pela integridade física da mesma. Servindo a presente decisão como ofício requisitório. 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. Cientifique-se o Ministério Público. Considerando o plantão forense, cópia da presente decisão servirá
como mandado para fins de mister. Decisão proferida no Plantão do Poder Judiciário. Oportunamente, distribuam-se os autos à
douta Autoridade Judicial titular da Vara Especializado no Combate à Violência Contra a Mulher, Comarca de Gurupi-To., que
poderá a qualquer tempo revisar os termos desta decisão, prolatada no juízo sumário do plantão. Data certificada pelo sistema.
LOCAL E DATA: Alvorada/TO, 10 de janeiro de 2022. MIRIAN ALVES DOURADO, Juíza de Direito. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Alvorada, Estado de Tocantins, quinta feira, 26 de maio de 2022. Eu, Maria Aparecida Lopes Santos, que
digitei e lavrei o presente.
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ARAGUAÇU
1ª escrivania cível
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo eletrônico(sitewww.tjto.jus.br,link: e-proc,consulta processual:0000771-52.2021.8.27.2705 chave do processo
847258486621 Ação: Adoção Requerentes: Antonia Pereira Lobato Reges e Simplicio Pereira Reges Requerida ROSANA
CARLA RODRIGUES DE SOUSA Prazo: 20 dias Finalidade: CITAR da Requerida ROSANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA,
brasileira, filha de Agemiro Ferreira Souza e Maria das Graças Rodrigues Sousa, atualmente residente em lugar incerto e não
sabido, nos termos da inicial, cientificando-a que tem o prazo de 15 dias uteis para manifestar sobre o requerimento de provas
(CPC – art 135). OS FATOS: Aline Rodrigues de Sousa Galvão nasceu em 24 de abril de 1995, e casou-se em 28 de junho de
2019, sendo filha biológica de Rosana Carla Rodrigues de Sousa, como provam fotocópias das certidões de nascimento e
casamento acostadas. Desde 1995, quando tinha apenas 06 (seis) meses de vida, Aline Rodrigues de Sousa Galvão, ora
Adotanda, está sob os cuidados dos Requerentes, ora Adotantes, os quais vivem maritalmente, conforme evidencia certidão de
casamento anexada, qual instrui a presente ação. Consoante se depreende dos documentos em anexo, no ano de 1996, foi
concedida a guarda provisória da então menor Aline aos Requerentes. E já, em 19 de junho de 2001, foi deferida a guarda
definitiva em favor dos Requerentes.Ressalte-se que os Requerentes apesar de terem outros 07 (sete) filhos, sendo todos
maiores e capazes, acolheu a Adotanda em seu lar, dedicando-lhe todo afeto e proporcionando-lhe uma vida digna, humana e
repleta de amor.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
O DOUTOR FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITISSIMO JUIZ TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DA
COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital INTIMAR o acusado DJAZON SOUSA ROCHA, brasileiro,
solteiro, filho de Manoel Neto Sousa dos Santos e de Francisca Teixeira Rocha, atualmente em local incerto ou não sabido, do
despacho proferido nos autos de ação penal nº 5010793-96.2012.8.27.2706, para, no prazo de 10 (dez) dias, constitua e
habilite nos autos advogado. Esgotado o prazo sem a indicação de advogado, vista dos autos à Defensoria Pública para
apresentar resposta à acusação. Araguaína, 25/11/2021. Dr. Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins
e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 26/05/2022. Eu, Danniella
Almeida Sousa, diretora de secretaria, digitei o presente.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO: 60 DIAS
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital vem INTIMAR o (a)
acusado (a): WAGNER NASCIMENTO MOTA, atualmente em local incerto ou não sabido, da sentença proferida nos autos
nº 0016319-61.2014.8.27.2706, movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: Ante
o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e, como consequência natural, CONDENO WAGNER
NASCIMENTO MOTA, brasileiro, casado, natural de Araguaína/TO, nascido em 24 de novembro de 1984, RG 1.123.678
SSP/TO, filho de Luis Gonçalves Mota e Maria do Nascimento Mota, atualmente em lugar incerto ou não sabido, nas penas do
artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro...penas-base em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias detenção e o pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, e suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo. Araguaína, 26 de maio de 2022. Dr.
Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no
"Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca
de Araguaína, Estado do Tocantins, 26/05/22. Eu, Sandressa de Souza Rebouças, servidora de secretaria, digitei o presente.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00048390820228272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual ELVES DA CRUZ SANTOS, brasileiro, natural de
Wanderlândia-TO, nascido aos 05/10/1996, filho de Maria Gorete da Cruz Santos e José Alberto Santos da Silva, portador de RG
de nº. 1.135.507,sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na
resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
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especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la,
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei n° 11.343/2006, com as
implicações da Lei n°. 8.072/90, e JOSÉ ALBERTO SANTOS DA SILVA pela prática do crime descrito no artigo 12 da Lei nº.
10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não
seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital,
que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais
efeitos. Araguaina-TO, 26 de maio de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima- Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior Juiz de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - Prazo: 15 (quinze) dias
EDITAL Nº 5483137, 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 0020470-94.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LUCIANE BRUM, CPF nº
713.111.571-15, 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 62 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 do 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-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciemse as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento,
cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; Após o trânsito
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.". E
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,
aos 24 dias do mês de maio 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° 5503394
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 500015638.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de CÂNDIDO ANTÔNIO ARAÚJO FALCÃO e C A ARAÚJO FALCÃO, CNPJ/CPF nº 28297750159 e 00342079000139,
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 respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais 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). 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 26 dias do mês de maio de 2022.
Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique. Juíza de Direito.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS - N° 5504698
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 500052447.2002.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de IVAN MARCÍLIO RIZÉRIO FERNANDES,CPF nº
24658073153, 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 121 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 o exequente ao pagamento das despesas
processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo
contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a
obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 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 em 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 26 dias do mês de maio de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de
Carvalho Henrique. Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS - N° 5505167
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 001675544.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DELZUITA SOUSA DIAS, CNPJ/CPF nº
49844407168, 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 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, 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. Cientifique o exequente acerca do conteúdo da presente sentença, em razão da
renúncia ao prazo recursal; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso
a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias,
e arquivem-se os autos. Cumpra-se.". 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 26 dias do mês de maio de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA,
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
DITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias.EDITAL Nº 5505855
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 500365345.2011.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MATILDES LIMA, CNPJ/CPF nº 12914363168,
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 respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais 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
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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 26 dias do mês de maio de 2022. Eu, INGRID
JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS - N° 5505813
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 002023360.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GENIVAL SILVA DE ALMEIDA, CPF nº
52639754300, 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 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, face ao
pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado 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. Cientifique o exequente acerca do conteúdo da presente sentença, em razão da renúncia ao
prazo recursal; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os
autos. Cumpra-se.". 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 26 dias do mês de maio de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o
digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias.EDITAL Nº 5477406
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 501030981.2012.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de DEMÓSTENES MORENO MAIA, CNPJ/CPF nº 21132097215, 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 106 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487,
inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao
pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais
finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2.Havendo constrição
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos
pela parte interessada; 3.Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de maio de
2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias.EDITAL Nº 5479876
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 500609984.2012.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de BOA SORTE INDUSTRIAL DE OLEOS VEGETAIS
LTDA, CNPJ/CPF nº 01017631000186, 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
42 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
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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 o exequente 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). Havendo renúncia ao
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os
autos. 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 24 dias do mês de maio de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias.EDITAL Nº 5480561
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 500601112.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de JOAQUIM LIRA CAVALCANTE-ME e JOAQUIM LIRA CAVALCANTE, CNPJ/CPF nº 37414521000103 e 44286597172,
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 75 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 o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. 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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de maio de 2022. Eu, INGRID
JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias.EDITAL Nº 5482011
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 501028031.2012.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA, DIANA PEREIRA DA SILVA SOUZA e PRE MAX INDUSTRIA DE PRE
MOLDADOS E COM DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ/CPF nº 46692169100, 75834464149 e 07967941000148, 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 41 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 o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. 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).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
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local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de maio de 2022.
Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias.EDITAL Nº 5482953
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 501923262.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de CARLOS ALESSANDRO DA SILVA e JOSE REINALDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO SILVA, CNPJ/CPF
nº 80157459187 e 00188046160, 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 110 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sem condenação em honorários
advocatícios,bem como às custas processuais, vez que embora tenha havido manifestação do executado nos autos, suprindo a
citação do mesmo, a quitação ocorreu em momento anterior a propositura da ação (vide 85 – ANEXO3). 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.Sobrevindo manifestação da executada, expeça-se o respectivo alvará judicial; 3.Havendo constrição judicial de bens ou
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte
interessada; 4.Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP,
de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias,
e arquivem-se os autos. 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 24 dias do mês de maio de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias.EDITAL Nº 5482011
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 501028031.2012.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA, DIANA PEREIRA DA SILVA SOUZA e PRE MAX INDUSTRIA DE PRE
MOLDADOS E COM DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ/CPF nº 46692169100, 75834464149 e 07967941000148, 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 41 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 o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. 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).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 24 dias do mês de maio de 2022.
Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0020470-94.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066
Executado (s): LUCIANE BRUM
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 do pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte
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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-se o exequente acerca do conteúdo
da presente sentença. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG,
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se.Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 00036771220218272706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): SAMUEL RODRIGUES FREIRES PGM15475440, GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado (s): ANNA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA
SENTENÇA: Ante o exposto, julgo EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios. Quanto às custas processuais, CONDENO o exequente ao
pagamento das mesmas, tendo em vista que depois de intimado, manteve-se silente por vários anos. Determino ao Cartório da
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se o exequente 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 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. Após, cumpridas as determinações
acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000156-38.2002.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): CÂNDIDO ANTÔNIO ARAÚJO FALCÃO e C A ARAÚJO FALCÃO
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais 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). Intimem-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0023100-89.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766
Executado (s): MARA REGINA LEITE MENDONÇA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas
processuais finais, visto não ter sido a executada citada. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da
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presente sentença. 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifiquese o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0010288-15.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, JOSÉ JANUÁRIO ALVES MATOS JÚNIOR
PGM001725
Executado (s): LOURIVAL PEREIRA da SILVA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas
processuais finais, visto não ter sido a executada citada. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da
presente sentença. 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifiquese o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006138-54.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA
Executado (s): ANTONIA TEIXEIRA DE CASTROS
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de
Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública determino que intime a exequente da presente sentença. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0007844-38.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066
Executado (s): JOVINO PAULO DA SILVA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, diante da ausência de interesse de agir, verificado pelo valor da causa abaixo do teto
legalmente estabelecido, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Intime-se o exequente do conteúdo da presente
sentença. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os
autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Intime-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique,
Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000524-47.2002.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): IVAN MARCÍLIO RIZÉRIO FERNANDES e I. M. R. FERNANDES
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SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais 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 da presente sentença; 2. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes em 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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0007707-56.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066
Executado (s): HELLYEZIO AQUINO DE BRITO
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, diante da ausência de interesse de agir, verificado pelo valor da causa abaixo do teto
legalmente estabelecido, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Intime-se o exequente do conteúdo da presente
sentença. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os
autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0016755-44.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 e JOSÉ JANUÁRIO ALVES MATOS JÚNIOR
PGM001725
Executado (s): DELZUITA SOUSA DIAS
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente acerca
do conteúdo da presente sentença, em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores,
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada;
3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado
o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique,
Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006503-74.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO
PGM046932
Executado (s): TIAGO QUIREZA LEMOS
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique-se o exequente da presente sentença;
2. Após o trânsito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe; 3. Proceda com o
recolhimento do mandado de citação pendente de cumprimento. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0005726-89.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766
Executado (s): HORACIO MOREIRA DA SILVA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Deixo de condenar o executado ao pagamento das
despesas processuais finais, diante da quitação do débito em momento anterior a triangulação da relação processual, a qual só
se perfaz com a citação válida. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que CIENTIFIQUE o exequente ante a renúncia do prazo recursal. Após,
cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.
Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 00214247220218272706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, SAMUEL RODRIGUES FREIRES PGM15475440
Executado (s): DEUSILENE MOUREIRA EVANGELISTA
SENTENÇA: 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 advocatícios foram devidamente
quitados. 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. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 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. Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as
baixas necessárias, e arquivem-se os autos.Intime-se. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0010722-04.2020.8.27.706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, JOSÉ PINTO QUEZADO PGM15477493
Executado (s): ALAIS FONSECA PEREIRA
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. Deixo de condenar o executado ao pagamento das
despesas processuais finais, diante da quitação do débito em momento anterior a triangulação da relação processual, a qual só
se perfaz com a citação válida. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que CIENTIFIQUE o exequente ante a renúncia do prazo recursal. Após,
cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.
Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0020233-60.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 e JOSÉ JANUÁRIO ALVES MATOS JÚNIOR
PGM001725
Executado (s): GENIVAL SILVA DE ALMEIDA
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o
executado 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. Cientifique o exequente acerca
do conteúdo da presente sentença, em razão da renúncia ao prazo recursal; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores,
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada;
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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. Certificado
o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique,
Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0010575-07.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO
Executado (s): L DA SILVA SOUSA LTDA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, diante da ausência de interesse de agir, verificado pelo valor da causa abaixo do teto
legalmente estabelecido, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Intime-se o exequente do conteúdo da presente
sentença. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os
autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 5003653-45.2011.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 e CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066
Executado (s): MATILDES LIMA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais 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. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0008308-62.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): SAMUEL RODRIGUES FREIRES PGM15475440, GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado (s): VALERIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
SENTENÇA: Ante o exposto, diante da ausência de interesse de agir, verificado pelo valor da causa abaixo do teto legalmente
estabelecido, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Intime-se o exequente do conteúdo da presente sentença. Decorrido
o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas
de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 00284973220208272706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): JOSÉ JANUÁRIO ALVES MATOS JÚNIOR PGM001725, GUSTAVO FIDALGO E VICENTE
PGM31051
Executado (s): RUY JORDANIO FRANCA DE OLIVEIRA
SENTENÇA: 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. Sem condenação em custas processuais finais, tendo
em vista a informação de pagamento do débito do débito principal no evento 11, ter sido efetivado em momento anterior ao ato
citatório. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações
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de Saúde Pública que: Cientifique-se o exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal. Havendo constrição judicial de
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos
pela parte interessada; Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 00082583620228272706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): SAMUEL RODRIGUES FREIRES PGM15475440, GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado (s): TOCANTINS PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA
SENTENÇA: Ante o exposto, diante da ausência de interesse de agir, verificado pelo valor da causa abaixo do teto legalmente
estabelecido, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Intime-se o exequente do conteúdo da presente sentença. Decorrido
o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas
de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0021697-56.2018.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE ARAGUAINA
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. 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. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias.
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Milene
de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0029808-58.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 e DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073
Executado (s): MARIA APARECIDA PRADO
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento dos
honorários advocatícios, bem como, às custas processuais, diante da quitação do débito em momento anterior a triangulação da
relação processual, a qual só se perfaz com a citação válida. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: 1. Intime-se a exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens
ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos
pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado,
procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0021500-67.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 e LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO
PGM046932
Executado (s): KARINY LIMA DE CARVALHO
SENTENÇA: (...) 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 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. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias.
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Milene
de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1247/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 25 de maio de 2022
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de
27/5/2022 à 03/6/2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012;
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017;
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia;
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996.
R E S O L V E:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes
medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança;
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma:
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I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e
cumprimento de medidas de urgência;
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre,
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente
configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4°. Fica designada a Dra. Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito, titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07
de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 27/5/2022 às 11h59 do dia 03/6/2022.
§ 1º. Fica designada a servidora Suzy Erika de Sousa Lima, Chefe de Secretaria, lotado(a) na 2ª Vara de Família e Sucessões
da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-7727.
§ 2º. Fica designada a Oficiala de Justiça Avaliadora Lidianny Cristina Vieira Santos, telefone (63)99206-1916, para
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designada a Oficiala de Justiça Avaliadora Diana da Cruz Campos Ferreira, telefone (63)99220-6999, para
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins.
Art. 5°. Ficam informados nos termos do SEI n°22.0.000013561-9, os contatos telefônicos e e-mails, para disponibilidade de
informações com suporte em caráter de urgência, junto a Secretaria Estadual de Saúde, conforme a seguir:
I – Telefone de plantão do Jurídico da SES/TO, por meio do telefone (63)99966-4032, e-mail gerenciajudicial@saude.to.gov.br.
II – Telefone de plantão da Central de Leitos/Regulação da SES/TO, por meio dos telefones (63)99996-4457, (63)3218-17775
e 3218-3270, e-mail spas.sesau18@gmail.com.
Art. 6°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no
Diário da Justiça.
Cumpra-se.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano
de dois mil e vinte e dois (26/5/2022).
FABIANO RIBEIRO
Juiz de direito - Diretor do Foro

ARAGUATINS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Autos de Ação Penal nº 0001529-69.2014.827.2707
Denunciado: Max Suel Pires da Silva
A Doutora Nely Alves da Cruz, MM. Juíza de Direito Criminal, nesta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites
legais, uma Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: MAX SUEL PIRES DA SILVA, brasileiro,
solteiro, estudante, nascido aos 13/05/1990, natural de Parauapebas/PA, inscrito no cadastro de pessoa física sob o n°
042.148.481-01, filho de Aldaires Pires da Silva, residente na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, n°1031, centro, Araguatins/TO; É
o presente para INTIMÁ-LO, a comparecer perante este Juízo, na sala das audiências do Fórum local no dia 16/08/2022, às
13h00mn, para realização da audiência de instrução e julgamento, que será realçizada por meio de videoconferência,
oportunidade em que será submetido a interrogatório. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do
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Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (26/05/2022). Eu, (Raimunda R. da S. Costa),
Escrivã Substituta, lavrei o presente. Dr. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito Criminal.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 ( vinte) DIAS
Autos de Ação Penal nº 0001621-47.2014.827.2707
Denunciado: LUIZ CLAUDIO SILVA OLIVEIRA
A Doutora Nely Alves da Cruz, MM. Juíza de Direito Criminal, nesta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites
legais, uma Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: LUIZ CLAUDIO SILVA OLIVEIRA, brasileiro,
solteiro, ajudante de pedreiro, nascido aos 23/03/1991, natural de São Domingos do Araguaia/PA, filho de Delvina Sousa
Oliveira, residente na Rua Tiradentes, n° 193, Buriti do Tocantins/TO; É o presente para INTIMÁ-LO, a comparecer perante este
Juízo, na sala das audiências do Fórum local no dia 16/08/2022, às 16h00mn, para realização da audiência de instrução e
julgamento,QUE SERÁ REALIZADA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA oportunidade em que será submetido a
interrogatório. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de
maio do ano de dois mil e vinte dois (26/05/2022). Eu, (Raimunda R. da S. Costa), Escrivã Substituta, lavrei o presente. Dr. Nely
Alves da Cruz- Juíza de Direito.

ARRAIAS
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1260/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 26 de maio de 2022
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA,
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 27 de MAIO a 03 de JUNHO de
2022.
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições, legais etc.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão.
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017,
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS.
CONSIDERANDO a Portaria Nº 43/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 13 de janeiro de 2022
CONSIDERANDO Informação Nº 18549 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF PARANÃ
RESOLVE
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de 27/05/2022 a 03/06/2022.
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria.
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da
seguinte forma:
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que,
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de
medidas de urgência.
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da
Resolução nº 71/2009 – CNJ).
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação
constante na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade.
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF
ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021.
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis,
Paranã e Taguatinga.
Publique-se. Cumpra-se.
Márcio Ricardo Ferreira Machado
Diretor do Foro
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Portaria Nº 1260/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 26 de maio de 2022
COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS
12 H DO DIA 27/05/2022 ÀS 11H 59MIN DO DIA 03/06/2022
JUIZ - COMARCA PARANÃ
SERVIDORES/TELEFONE
ASSESSORA: CAROLINE PEREIRA GUIMARÃES TRISTÃO - MAT. 352946
TELEFONE: (63) 99203-8895
DR. MÁRCIO SOARES DA CUNHA
TÉCNICA JUDICIÁRIA: EZIANA BATISTA CORTÊS - MAT. - 134364
TELEFONE: 63.98467-8575
COMARCAS
OFICIAL DE JUSTIÇA.
RENIVAL SILVA – MAT. 141761 – (COMARCA ARRAIAS)
ARRAIAS, PARANÃ E AURORA
TELEFONE: (62) 9 9918-4062
JURCELES MELO RODRIGUES – MAT.93740 – (COMARCA DIANÓPOLIS)
DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS
TELEFONE: (63) 99236-3484

AUGUSTINÓPOLIS
2ª Vara
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5000409-62.2012.8.27.2710/TO - Chave
407718912912, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado EMIVALDO RODRIGUES DA
SILVA, brasileiro, solteiro, servente, nascido aos 24/08/1988, natural de Praia Norte/TO, filho de Edivalda Rodrigues da Silva,
residente na Vila Tucum, Praia Norte/TO, atualmente em lugar em incerto e não sabido, conforme evento 87.
Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV
(recurso que tornou impossível a defesa do ofendido) do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90 (Lei dos Crimes
Hediondos). E como não tenha sido possível intimá-los pessoalmente por estarem em lugares incertos e não sabidos, conforme
retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, 26/04/2023
15:00, a fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e
interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio
Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes - Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide Riberio da Silva,
Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia
Criminal os autos da ação penal nº 00003069120228272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e
como acusado(s) FRANCIMAR SILVA FERREIRA, vulgo “Cuida”, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/09/1972, natural de
Passagem FrancaMA, filho de Abdias Ferreira dos Santos e Maria Nelci Silva Ferreira, encontrando-se atualmente em lugar
incerto e não sabido, conforme eventos 15 e 28. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como
incurso(s) nas sanções do artigo art. 147 do CPB, c/c lei nº 11.340/2006, tendo como vítima a Sra. ALZIRA MARIA DA
CONCEIÇÃO e art. 213, caput, c/c art. 14, inc. II do CPB. Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por
estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado
mencionados para responder à acusação por escrito, no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares
e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar
testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la,
concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo
Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 23 de maio de 2022. Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA
GOMES, Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia
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Criminal os autos da ação penal nº 00003225520168272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e
como acusado(s) CRISTIANO DA CONCEIÇÃO SOUSA, brasileiro(a), nascido aos 02/02/1986 , natural de Imperatriz-MA, filho
de EURICO PAULO DE SOUSA e OLINDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, residente na Rua São José, nº 99, Jardim União,
Marabá-PA, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada
evento 44. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do . Ademais, como
não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente
edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para responder à acusação por escrito, no prazo de (10) dez
dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz
nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a
Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico:
augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins.
Elaborado, aos 23 de maio de 2022. Elaborado por mim, BENONIAS FERREIRA GOMES, Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan
Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia
Criminal os autos da ação penal nº 00052248020188272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e
como acusado(s): RONALDO LOPES DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 05/01/1992, natural de Marabá – PA,
filho de José Raimundo Barbosa da Silva e Rosirene Lopes da Silva, inserido no Cadastro de Pessoa Física (CPF) nº
031.091.801-08 e WANDERSON ROCHA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, desocupado, natural de Brejo – MA, nascido
em 19/04/ 1990, filho de Elias Pereira do Nascimento e Maria da Graça Pereira da Rocha, inserido no Cadastro de Pessoa Física
(CPF) nº025.117.951.57, RG 856.318 SSP/TO, ambos em lugar incerto e não sabido, conforme evento 79. Referido(s)
acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente.. Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme
retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusados mencionados para responder à acusação por escrito,
no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir
defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias (artigo 396-A do CPP),
estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Augustinópolis-TO, endereço eletrônico:
augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins.
Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, mat. 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito.

COLINAS
1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE COLINAS DO TOCANTINS-FECOLINAS
RÉU: WANDERLEI RODRIGUES DA SILVA
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins,
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital
expedido nos autos de n. 5003676-96.2013.8.27.2713 realiza a INTIMAÇÃO do executado, WANDERLEI RODRIGUES DA
SILVA, lotado no 2º Batalhão da Polícia Militar de Araguaína, Av. Filadélfia, 3860, setor oeste, Araguaína-TO, Cep 77.813570, atualmente em lugar incerto e não sabido, despacho do evento n.º 139 e do resultado do bloqueio acostado no evento
n.º 64. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, TO, ao 13 de maio de 2022. Eu, Lorena Aparecida
Menezes Reis Rocha Técnica Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito.

CRISTALÂNDIA
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre seus
trâmites legais, os autos de Medida Protetiva nº 00008007220218272715, que a justiça pública move contra o acusado
JOSÉ RODRIGUES COELHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/04/1970, filho de Maria da Silva Arruda, CPF
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612.737.241-00,, atualmente em local incerto, intimada pelo presente sobre a Decisão de Concessão de Medida Protetiva
(Evento 49). Para conhecimento de todos é publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e
Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 25 de maio de 2022. Eu ___ Ester Alves Oliveira,
Servidora Judicial, lavrei o presente.

DIANÓPOLIS
Vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL Nº 5334433
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei,
etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 000026236.2021.8.27.2701 de Usucapião, tendo como Requerente(s) OSMAR LIMA CINTRA e EVA IZABEL SETTE CINTRA e
Requerido(s) LUCELI SILVA DE FÁTIMA VINHAL e ALTAIR LUIZ VINHAL. Pelo presente edital, que será afixado na sede
deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os terceiros interessados
incertos e desconhecidos, para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 06 dias do mês de maio do ano de 2022. Eu, Dulcineia
Sousa Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. Rodrigo da Silva Perez Araújo-Juiz de Direito.

GUARAÍ
1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 15 (quinze) dias.
O Juiz de Direito Fábio costa Gonzaga da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc., FAZ
SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo 1ª Vara Cível, tramitam os
autos da Ação abaixo:
REFERÊNCIA
Processo nº 5000097-29.2007.827.2721- Chave: 333615821015
Ação: Execução Fiscal
Exequente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Executados: ADÃO DE FREITAS NETO E UNIFOR UNIÃO E FORÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
FINALIDADE:
INTIMAÇÃO do Executado ADÃO DE FREITAS NETO, inscrito no CPF sob nº 413.060.310-87, Atualmente em lugar incerto e
não sabido, para cumprir o disposto no art. 774, V, do CPC/2015, individualizando o bem imóvel rural por ele mesmo informado
em sua DIRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física) do exercício de 2017, no prazo de 10 (dez) dias, bem como,
para que tome conhecimento da penhora realizada do Imóvel: Usina de IMUNIZAÇÃO E TRATAMENTO DE MADEIRAS por
sistema de autoclave (pressão) sistema CCA (cromo, cobre e Arsênio). Composta por construção de Alvenaria, abertura frontal, o
qual está localizado na Avenida Alagoas, n° 327, Setor Pestana, na cidade de Guaraí -TO.
DESPACHO do Evento 101: "Em atenção a certidão apresentada no evento 99, revogo o despacho contido no evento 83 e seus
demais atos, uma vez que este foi proferido de forma equivocada. Observa-se que após tentativa de intimação pessoal dos
executados, estes não foram encontrados, conforme se observa das certidões do Oficial de Justiça anexadas nos eventos 70 e
77, ocasião em que o exequente pleiteou a intimação por edital e não a citação. Assim, a fim de prosseguir com o feito, passo a
analisar o requerimento realizado pelo exequente no evento 81. De acordo com o artigo 275, §2º do CPC, as intimações poderão
ser realizadas por edital quando necessário. Assim, caso frustrada a intimação pessoal da parte pelos meios ordinários para
andamento do feito, é necessária a intimação por edital. Outrossim, ao contrário da citação por edital, após realizada a intimação
por edital, é desnecessária a nomeação de curador especial. Dessa forma, defiro o pedido realizado pelo exequente no evento
81 para em consequência determinar a intimação por edital dos executados a fim de que cumpram o disposto no art. 774, V, do
CPC/2015, individualizando o bem imóvel rural por ele mesmo informado em sua DIRPF (Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física) do exercício de 2017. Expeça-se o competente edital com prazo de 15 dias. Decorrido o prazo supra, intime-se o
exequente para, no prazo de 15 dias, realize o que entender de direito a fim de prosseguir com o feito. Intimem-se. Cumprase. FÁBIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito".
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 25 de maio de 2022 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí - TO, CEP 77700-000. Eu,
Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei. FÁBIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito.
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2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Editais de publicações de sentenças de interdição

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000222031.2020.8.27.2721, ajuizada por ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA em desfavor JACO PEREIRA DA SILVA, brasileiro,
casado, aposentado, interditado, nascido aos 23/11/1936, natural de Riachão/MA, filho de Augustinha Lucena da Silva e Pedro
Pereira da Silva, inscrito no RG n. 1.210.893 SSPTO, CPF n. 427.349.671-20, residente e domiciliado na Avenida Ceará, nº
1063, Setor Pestana, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do requerido, portador de retardo mental
grave, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeado CURADOR o seu
filho o Sr. ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA , legalmente compromissado perante este Juízo, nos termos da r. sentença –
evento 58, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial e, consequentemente, confirmo a liminar deferida para, decretar a interdição de JACO PEREIRA DA SILVA, com
declaração de que é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, na forma do art. 4º, inciso
III do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015, por ser portador de Retardo mental grave, tudo conforme o laudo
juntado aos autos. Nomeio curador do interditando, o Senhor ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, pintor,
RG nº 009839 SSP/TO, inscrito no CPF nº 811.323.011-49, residente e domiciliado na Avenida Ceará nº 1063, Setor Pestana,
cidade de Guaraí/TO, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas,
pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Fica advertida ao curador que os valores porventura percebidos de
entidade previdenciária ou de alugueres deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do
interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil,
lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal,
intimando-se o curador para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizada a vender
bens do interditado sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente
interdição junto ao Registro Civil do interditando. Custas pelo autor, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo
Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Intimem - se. Cumpra se.” Sentença proferida aos 17 de dezembro de 2021. Marcelo Eliseu Rostirolla - Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Guaraí, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (25/05/2022). Eu, Elisania Farias
Coelho, estagiária, digitei. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Diretora de Secretaria, conferi.

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: VALMIR ALVES ROCHA – CPF. 35447974100, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc - nº 0021331-71.2015.827.2722, 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). 20924, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo é de R$ 254,17 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 20 de maio 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: JUVERSON FRUTUOSO DA SILVA - CPF/CNPJ: 19854595153, 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 0020385-02.2015.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 72830, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 203,35 (DUZENTOS E TRES REAIS E TRINTA 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-
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se. Cumpra-se. Gurupi/TO 25 de maio 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: SONIA RINCON ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 00753168111, 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 0020274-18.2015.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20073, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 160,84 (CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 25 de maio 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: MARIA DO LIVRAMENTO SILVA LIMA - CPF: 93111479153, 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 0005600-35.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 10212, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 70.87 (Setenta reais oitenta 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
25 de maio 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: JAIRO BARROS DE LIMA - CPF: 265.338.631-34, 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 0014553-85.2015.827.2722, 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). 10666, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 13,53 (TREZE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 25 de maio 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: MARIA GORETE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 53465598172, 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 0017365-03.2015.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 14827, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 136,21 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 25 de maio 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: ROGERIO PIMENTEL BARBOSA - CPF: 012.387.331-23, 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 0019282-57.2015.827.2722, 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). 64858, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 192,27 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
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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 25 de maio 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.

ITAGUATINS
Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, MM. Juiz de Direito respondendo na Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins/TO, FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório
da Família, Infância, Juventude e Cível tramita o processo de nº 5000104-02.2013.827.2724, Ação de Alimentos, tendo como
parte Requerente: VALÉRIA DE OLIVEIRA, menor impúbere, representada por sua genitora Senhora Maria Solimar Miranda de
Oliveira, para CITAR o Requerido – VALDEMAR RAMOS, brasileiro, divorciado, lavrador, residente na Rua Principal, s/n,
Povoado Sete Barracas, em Santa Luzia do Tide/MA e que atualmente, encontra-se em local incerto e não sabido, para efetuar o
pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de
multa no percentual de 10% e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar com a consequente expedição de mandado
de penhora e avaliação (CPC, art. 513, 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-SE a parte executada de que
decorrido o prazo sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar impugnação.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o Mm juiz que publicasse no Diário
da Justiça, o presente edital.Os autos encontram-se registrado em nosso sistema com o n°. 5000104-02.2013.827.2724,
podendo ser acessado através do link http://eproc.tjto.jus.br, utilizando-se a chave do processo n° 745568748213 para devidas
consultas e acompanhamento que entender necessários. Itaguatins, 26 de maio de 2022. JEFFERSON DAVID ASEVEDO
RAMOS, Juiz de Direito respondendo na Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, MM. Juiz de Direito respondendo na Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins/TO, FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório
da Família, Infância, Juventude e Cível tramita o processo de nº 0000195-75.2016.827.2724, Ação Cominatória Com A
Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização, tendo como parte Requerente: Fabíola Vidal Araújo, por este edital CITAR a
parte Requerida – ALZIRO BOTELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ sob o n.º
11.427.199/0001-55, na pessoa de seu representante ALZIRO ZARU SIQUEIRA BOTELHO, brasileiro, solteiro, corretor de
imóveis, portador do Registro Geral (RG) n° 1676345 SSP/MA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) n° 24765341372,
residente e domiciliado na RUA: HERMES DA FONSECA, N° 286-A, BAIRRO JUÇARA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-575, bem
como INTIMÁ-LO da r. decisão exarada no evento 4 de todo teor da prefacial anexa, para apresentar contestação no prazo de 15
(quinze) dias, conforme art. 335 do Código de Processo Civil, sob pena de revelia e confissão, ficando advertido de que, caso
não conteste, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Tudo de conformidade com o r. despacho
de evento 04.Os autos encontram-se registrado em nosso sistema com o n°. 0000195-75.2016.827.2724, podendo ser acessado
através do link http://eproc.tjto.jus.br, utilizando-se a chave do processo n° 339238077916 para devidas consultas e
acompanhamento que entender necessários, e que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido. E para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente edital no Diário da
Justiça. Itaguatins, 26 de maio de 2022. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito respondendo na Comarca de
Itaguatins, Estado do Tocantins

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
1° EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO (Art.755 § 3º do NCPC)
O Doutor MARCO ANTÔNIO SILVA CASTRO Juiz de Direito em auxílio na nos processos de competência de Família,
Sucessão, Infância e Juventude na Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, cf. Portaria nº 1407, de 08 de junho de
2021, da Presidência do e. TJTO. Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
e dele conhecimento tiverem, que na ação de Substituição de Curatela n.º 00033718320218272725, chave 991637909721 tendo
como requerente MARIA APARECIDA DAS DORES e Interditando(a) FRANCISCO GOMES DOS PASSOS e que a sentença de
ev. 29 , pelo MM. Juiz de Direito foi decretada a Curatela de FRANCISCO GOMES DOS PASSOS, brasileiro, solteiro, interditado,
residente e domiciliado na Chácara Bom Sossego, s/n, zona rural, Lajeado/TO, conforme teor da parte conclusiva da sentença a
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seguir transcrita: "Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo ora celebrado entre as partes, para que surta seus jurídicos
e legais efeitos, nos termos pactuados em evento 23, passando a Sra. MARIA APARECIDA DAS DORES a exercer a função de
curadora de seu irmão FRANCISCO GOMES DOS PASSOS, sob o compromisso legal, estando a curatela restrita tão somente
aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85, caput e §1º da Lei nº 13.146/2015,
nos exatos termos da sentença encartada em evento 1/SENT6, prolatada pela 1ª Vara Judicial da comarca de Mozarlândia/GO.
Em consequência resolvo o processo com julgamento de mérito, inteligência do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.
RATIFICO A TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA.LAVRE-SE o termo competente, devendo constar que é
terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao
curatelado, salvo com autorização judicial. Sem custas, ante a concessão das benesses da gratuidade judiciária. INSCREVA-SE
a presente no Cartório de Registro Civil, em conformidade com o artigo 107, §1º, da Lei 6.015/73.EXPEÇA-SE edital, que deverá
ser publicado pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, 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 (artigo 755, §3º, do CPC). NOTIFIQUE-SE o
Cartório Eleitoral da presente interdição, para atendimento da Resolução n. 20.132/98 do Tribunal Superior Eleitoral.
CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se os autos, observadas
as formalidades de praxe. Publicada pelo sistema e-Proc. Intimem-se. Cumpra-se. Eu, KENYA MELISSA BERTELLE COELHO
PINHEIRO mat. 353010 TJ/TO, o digitei. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins/TO, aos 13/05/2022.

NOVO ACORDO
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1256/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 26 de maio 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 o artigo 174, II da Lei nº 1.818/07, Estatutos dos Servidores do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a Decisão Nº 3732 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO;
CONSIDERANDO a solicitação expedida no ID nº 1527607;
CONSIDERANDO A REPRESENTAÇÃO Nº 0000112-68.2022.2.00.0827 - PJECOR
RESOLVE:
Art. 1º - INSTAURAR SINDICÂNCIA DECISÓRIA para apuração e julgamento dos fatos trazidos ao conhecimento desta diretoria,
através da Decisão Nº 3732 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, referente às supostas infrações disciplinar em tese
praticada pela servidora A. C. D. Tabeliã e Registradora do Cartório de Registro de Imóveis de Novo Acordo/TO, concernente ao
descumprimento do art. 133, inciso IV, art. 134, inciso IV e XV, ambos da Lei Estadual n°. 1.818/2007, bem como dos art. 30,
incisos I, II e III e art. 31, incisos I e V, ambos da Lei nº 8.935/1994.
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.
Parágrafo único. O suplente atuará nas hipóteses de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros da Comissão
Permanente de Sindicância.
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 computadores e impressoras 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 4ª 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 4ª Vara Cível de Palmas, tramita o processo de nº. 0013713-54.2015.8.27.2729, Classe:
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Cumprimento de sentença, proposta por ALISSON DE MORAES PAES LANDIM, em desfavor de FRANCISCA DIAS VIEIRA DA
SILVA e EUZILANY DIAS DA SILVA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada , 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$ 7.015,02 (sete mil, quinze reais e dois centavos), conforme cálculos
atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de
tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do
evento 106. OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém
possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado
no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema eProc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder
Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal,
uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será
redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 457856277415 para acesso
integral. Eu, Gabriel Antonio Broglio, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, 13 de maio de 2022.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 5397878v3 e do código CRC 06c7bb0b. Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): SILVANA MARIA
PARFIENIUK. Data e Hora: 13/5/2022, às 17:10:47.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor JORDAN JARDIM, Juiz de Direito Auxiliar da 4ª 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 4ª Vara Cível de Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0036752-46.2016.8.27.2729, Classe: Execução de Título
Extrajudicial, proposta por MARIA SOLANGE RODRIGUES DE ARAÚJO e FELIX RIBEIRO DE ARAUJO, em desfavor de
JONATA MORAES MONTEL, e que por este meio, procede a CITAÇÃO da parte Executada JONATA MORAES MONTEL,
CPF: 02093739119, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para
que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para
assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da
execução, sendo o valor dado a causa de R$ 2.925,90 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos).
Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme
determinado no Despacho do evento 81. OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao
conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum
desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição
inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta
Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante
ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante
autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso
tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir
o número e a chave do processo 174043084316 para acesso integral. Eu, Norma Regina Moreira Galvão, Servidor de
Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura
da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por SILVANA
MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5130464v2 e do código
CRC 23bc5b11. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK. Data e Hora: 8/4/2022, às
15:22:22.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível de Palmas,
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0047450-43.2018.8.27.2729, Classe:
Execução de Título Extrajudicial, proposta por GOLD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em desfavor de JAIRO
MACHADO CORDOVA JUNIOR, e que por este meio, procede a CITAÇÃO da parte Executada JAIRO MACHADO CORDOVA
JUNIOR, CPF: 74442732272, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem
como, para que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à
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penhora suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a
satisfação integral da execução, sendo o valor da dívida de R$ 16.843,87 (dezesseis mil e oitocentos e quarenta e três reais e
oitenta e sete centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de
sua manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 43. OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para
que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio
do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a
petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a
Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br).
Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante
autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso
tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir
o número e a chave do processo 505074027918 para acesso integral. Eu, Lusivania Santos Leite, Servidor de Secretaria da
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza
de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4543193v3 e do código
CRC 7685bb0c. Informações
adicionais
da
assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK. Data e Hora: 31/1/2022, às 17:31:15.

2ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 00028024620168272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: VALDETE FERREIRA DOS SANTOS
FINALIDADE: O Juiz de direito, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRESO, 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) VALDETE FERREIRA DOS SANTOS ?, 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 0002802-46.2016.8.27.2729,
cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do
Tocantins em desfavor de Valdete Ferreira dos Santos pela prática das condutas descritas nos artigos 155, caput c/c 180, § 1º,
ambos do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos autos do
Inquérito Policial que na madrugada do dia 15 de janeiro de 2016, em frente ao estabelecimento comercial denominado
Distribuidora de Bebidas Barretos, localizado na Avenida Tocantins, Setor Santa Fé, nesta Capital, agindo consciente e
voluntariamente, subtraiu, para si, uma pistola Taurus, modelo PT-840, calibre 40, com respectivo carregador, e 14 (quatorze)
munições, calibre 40, marca CBC, pertencentes à vítima Márcio Adelardo Sousa. Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e
lugar acima referidas, a vítima estava acompanhada de sua companheira no comércio supracitado, ocasião em que iniciou uma
discussão com esta. Assim, Márcio, que é Policial Militar no estado do Maranhão, decidiu guardar sua arma de fogo e suas
munições, descritas acima, em seu veículo GM/S10, que estava estacionado próximo à distribuidora de bebidas, e esqueceu de
trancar o carro. Logo em seguida, o denunciado subtraiu de dentro do veículo da vítima a referida arma de fogo e munições.
Infere-se que Valdete Ferreira dos Santos, segurança do comércio, acompanhou a vítima de perto e avistou o momento em que
a mesma tirou sua arma da cintura e colocou no interior do carro. Assim, a Polícia Militar foi acionada, e em diligências,
encontrou o denunciado conduzindo uma motocicleta Sundown/Web, placa MWG 6929, com tarjeta do Município de Porto
Nacional/TO, com lacre nº 023400 violado, do DETRAN/SP, com carenagens na cor preta e verde, para moto BIZ, com local de
numeração de chassi cortado na Avenida Goiás, Setor Santa Bárbara, nesta Capital, ocasião em que foi abordado, tendo os
Policiais Militares encontrado com ele a pistola e as munições subtraídas da vítima (evento 25 – Laudo de Eficiência de Arma de
Fogo / 2), sendo preso em flagrante, apreendido os bens e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. [...] A
denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2016 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 11). Foi apresentada resposta à
acusação (evento 23). 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 vítima foi inquirida através de carta precatória e
relatou o que segue (evento 77): Márcio Adelardo Sousa. Estava de férias em Palmas, estava em um bar bebendo com família e
amigos. Na madrugada discutiu com sua esposa, então resolveu guardar a arma no carro, que travou. Acha que não travou
direito. Voltou para o bar. Amanhecendo o dia, resolveram ir embora. Quando entrou no carro, percebeu que a arma não estava
lá embaixo do banco do carro. Desconfiou do segurança que queria se enturmar, ele dizia ser segurança, mas não era. Estava
sempre perto, olhando muito para a mesa. A arma faz volume na cintura, dá para perceber que tirou. Acha que ele foi lá e pegou.
Ele disse que o nome dele era Wiliam, mas é Valdete. Acionaram a viatura que foi ao local. Quando descreveu o suspeito, já
reconheceram ele por furto. Ele foi localizado entrando na casa dele, que estava com a arma na cintura. A arma era sua. A
primeira audiência ocorreu em 28/8/2018 (evento 107). Foi decretada a revelia do acusado. Foram ouvidas as seguintes
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testemunhas e informante, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. PM Adailton Milhomens Barbosa. Foram acionados por
uma reclamação em uma distribuidora, um possível segurança teria furtado a arma de um policial. Sabiam de quem se tratava,
pois o viam sempre por lá. Ele sempre trabalhou como segurança em festas em Taquaralto. Ele estaria de moto, mas não deram
a placa, só o codinome, ele era conhecido por Wiliam. Ele foi localizado no setor Santa Bárbara, ele morava no setor Aeroporto.
Ele estava com a pistola. Não lembra se ela estava municiada. A vítima reconheceu a arma, tinha um brasão da polícia. Segundo
ela, tinha guardado dentro da camionete, embaixo do banco. A pessoa teria visto, pois a vítima se identificou como militar para
entrar armado. O segurança ficou puxando assunto, criou amizade, então percebeu quando guardou a arma no veículo. Não
quebrou o vidro do carro, parece que o carro não ficou travado devidamente. A arma foi enviada à perícia. Parece que a vítima
discutiu com a mulher e guardou a arma no carro para evitar dano maior. Ele não disse que retirou a arma do carro para evitar
algo. Acha pouco provável que seja esta a razão. A vítima ingeria bebida alcoólica com sua esposa. Ela não relatou nada sobre a
briga. Não sabe se ele estava indo ou voltando da sua casa. Não sabe se ele estava indo devolver a arma. Acha que era o
SUBTEN/PM Ruslan que comandava. Não sabe qual foi a primeira reação do réu. 2. PM Wildemar Ribeiro da Silva. Foram
acionados via SIOP para atender uma ocorrência de furto de arma de fogo no bar Barretos. Um PM do Maranhão disse que
estava bebendo no bar, discutiu com sua esposa, para não fazer besteira levou a arma para o carro. Ele disse que o autor,
conhecido por Wiliam, foi visto rodeando o carro. O réu não estava no local. Outras viaturas conheciam ele, pois trabalha com
segurança. Ele evadiu de moto e foi abordado no Taquari. Ele estava com a arma PT 840 .40. A vítima reconheceu a arma como
dela, a arma era da PM. Ela contou que estavam bebendo e Wiliam estava junto conversando, viu quando ela foi guardar a arma.
Não sabe como ele abriu o carro ou se não estava trancando. Quando foi preso, ele disse que pegou a arma para guardar devido
à confusão da vítima com a esposa. O dono negou, disse que jamais entregaria para ele. Interrogou os dois. Não sabe se neste
dia ele era segurança no bar. Ele estava sentido leste-oeste, indo para casa. Esteve no local da prisão. PM Ruslan fez a prisão.
Ele disse que ia para casa, que fica no setor Santa Helena. A subtração ocorreu no setor Santa Fé. Fica a uns 7 minutos de
moto. Não observou nenhuma restrição na moto, mas não tinha registro de furto ou roubo. Era uma Biz. Não recordou de dado
alterado. 3. Ana Regina Dias Magalhães, ex-esposa da vítima. Ele foi vítima de um furto de uma arma de fogo. Saíram numa
festa, não conheciam o réu, ele se apresentou lá. Márcio é policial, o réu se apresentou como segurança da festa e começou a
puxar assunto. Ele percebeu que Márcio estava armado, se apresentou como policial. Foram para outro local em outra festa, na
distribuidora Barreto, e o réu sempre junto. Queria ir embora, estava enjoando muito, pois estava grávida. Acabou discutindo com
seu esposo, então ele guardou a arma na camionete e voltou. O réu sempre empurrava bebida, uma hora fingiu que bebia e
jogou fora. Márcio achou que tinha travado, mas deixou aberta. Começaram outra discussão por volta das 7h20min, quando o
réu pegou a pistola e saiu. Pediu para sua colega pegar a arma e guardar na casa dela, mas ela não encontrou mais. Viram ele
saindo com a moto, mas ficou com medo de chamar porque estava armado. Não houve gentileza, ele pegou na camionete. Não
autorizaram ele a pegar. Chegaram na festa meia noite, ficaram bebendo até as 7h, mas não bebeu porque estava grávida. Seu
esposo estava bebendo. Não houve discussão por ciúme, foi porque queria ir embora. Ficou preocupada, porque a arma era do
Estado e ele poderia responder. O réu não falou para afastar do seu marido. Foi depois da segunda discussão que ele pegou a
arma e foi embora. Ele estava com uma arma branca, mostrou para seu colega. Na DP, ele disse que o casal discutiu por ciúme
dele. Ele estava com uma faca, soube através do seu colega. Ele estava sozinho. A depoente sentiu falta da arma primeiro.
Depois de uns 30 minutos ele foi preso. Ele se apresentou como Wiliam, descobriu que era Valdete na DP. Soube que ele era
conhecido pelos policiais e que tinha envolvimento com outros crimes. A segunda audiência ocorreu em 26/3/2019 (evento 122).
A revelia do réu foi sanada. Foi inquirida a seguinte testemunha, cujo resumo do depoimento a acompanha: 1. PM Cleriston
Ruslan Tavares dos Santos. Receberam a informação da arma e das características do réu, encontraram ambos. Eles estariam
em um bar quando o objeto foi furtado. Não sabe se o réu estava em direção ao bar, pois estava transitando. Só presenciou
sobre a arma, que estava com ele quando foi abordado. Ele estava numa moto. Ele subtraiu a arma de um PM, foi passado em
cadeia de rádio. Não lembrou o que ele disse sobre a arma. Não falou com a vítima. A arma pertencia à corporação do Estado do
Maranhão, estava identificada. Não soube nada da moto. Em seu interrogatório, o réu relatou que já foi processado. Invocou seu
direito ao silêncio. Conhecia a vítima, tinha visto ela umas 4 vezes em eventos. Foi declarada extinta a punibilidade do acusado
em relação ao crime de furto em virtude da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato (evento 154). Não foi
requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais escritos, o Ministério Público procedeu à emendatio libelli
(art. 383, caput, do CPP), pois imputou ao réu a prática do crime do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03 ao invés do artigo 180, §
1º, do CP (evento 188). A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais por memoriais, requereu a absolvição por não haver
prova da existência do fato e não existir prova suficiente para a condenação. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base
no mínimo legal, do regime inicial menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade (evento 191). É, em síntese,
o relatório. (***) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver Valdete Ferreira dos Santos, com
base no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. A faca apreendida (evento 27 do IP) deverá ser
destruída, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto
de Identificação. Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 15/12/2021.". LUIZ
ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 26/05/2022. Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e
subscrevo.

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Intimações aos advogados
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INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo:
Carta Precatória nº. 0019558-23.2022.827.2729
Chave Processo: 623383007322
Deprecante: 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT.
Ação: Procedimento Comum
Nº de origem: 1000287-14.2022.8.11.0059
Requerente: Amanda Raiely Santos de Abreu
Advogado: Amauri Martins Fontes – OAB/MT 6873
Advogada: Sandra Maria de Oliveira Fontes – OAB/MT. 25.481
Requerido: Saraniza da Conceição Morais
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seus advogados, intimada para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o
pagamento das custas de locomoção de oficial de justiça pendentes, nos termos do despacho lançado no evento 4 da Carta
Precatória acima indicada, sob pena de baixa. DESPACHO/DECISÃO: 1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu
advogado cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS DE LOCOMOÇÃO no valor de R$ 32,88 (trinta e dois
reais e oitenta e oito centavos), apresentadas pela COJUN no anexo 2 do evento 7, no prazo de 5 (cinco) dias.Por oportuno,
em relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o depósito realizado por meio de envelope ou transferência
programada não comprova o pagamento, sendo que o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos autos desta
Carta no prazo acima estabelecido, sob pena de BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se
encontre habilitado, INTIME-SE via DJe. 2 - Quanto ao saldo de custas processuais informado na memória de cálculo deste
autos, esclareço que eventuais valores recolhidos indevida ou excessivamente na conta do FUNJURIS poderão ser resgatados
nos termos Portaria Nº 1930, de 14 de outubro de 2020, do Poder Judiciário do Estado do Tocantins

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): THIANNINE NUNES MARTINS, CPF/CNPJ: 86494910149,
VIVALDO DE SOUZA MARTINS, CPF/CNPJ: 11789689104 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50334996720138272729, que lhe
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s)
Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130025126 , inscrita em: 21/01/2010, referente ao TXL-FUNC; 20130025127 , inscrita
em: 21/01/2010, referente ao TXL-SANIT cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e e R$ 660,43
(Seiscentos e Sessenta Reais e Quarenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado e dos sócio(s) Coobrigado(s): ANDRE LUIS BORGES, CPF/CNPJ:
04823051/0001-74, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50359921720138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20130024568, inscrita em: 03/01/2011, referente à TXL- FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 1.594.03 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): SILVA & MACEDO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 06.144.951/000110, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50333584820138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130025113, inscrita
em: 31/01/2010, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 983,13
(Novecentos e Oitenta e Três Reais e Treze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): SERGIO ANTONIO VAN DER LAAN, CPF/CNPJ:
40809153068, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50334996720138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). J-1992/2012 , inscrita em: 28/06/2012, referente ao DEBITOS PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era e R$ 1.493,46(um mil quatrocentos e noventa e tres reais e quarenta e seis centavos),que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): GERALDO APARECIDO LINO, CPF/CNPJ: 47409622687,
MARIA CRISTINA FRANCO, CPF/CNPJ: 84644273600, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50014784320108272729, que lhe
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s)
Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090072355, inscrita em: 13/01/2009, referente ao TXL-FUNC; 20090072357, inscrita
em: 09/02/2009, referente ao TXL-FUNC; 21406193926579, inscrita em: 27/01/2006, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.131,43 (Um Mil Cento e Trinta e Um reais e Quarenta e Três
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado e dos sócio(s) Coobrigado(s) AIRTON FONSECA DIAS,CPF/CNPJ:
85837911120, ALAILSON FONSECA DIAS, CPF/CNPJ: 79761186172 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
50331344720128272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5194 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022

35

(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20120013572 inscrita em: 1/8/2012, referente ao ISS-AF;
20120013573 inscrita em: 1/8/2012, referente ao ISS-AF; 20120013574 inscrita em: 1/8/2012, referente ao ISS-AF;
20120013575 inscrita em: 1/8/2012, referente ao ISS-AF; 20120013577 inscrita em: 1/8/2012, referente ao ISS-AF;
20120013578 inscrita em: 1/8/2012, referente ao ISS-AF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
R$ 24.831,16 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): BONIFACIO ROCHA BORGES JUNIOR, CPF/CNPJ:
83934006191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50014371320098272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20090000013, inscrita em: 27/10/2005, referente ao MF-PD; 20090000014, inscrita em: 31/01/2007, referente ao TXLFUNC; 20090000015, inscrita em: 31/01/2008, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 2.695,67 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): SÉRGIO RICARDO DA SILVA, CPF/CNPJ: 06180387877, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50380898720138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). , 20120009451 inscrita em:
23/4/2012, referente ao ISS-PD; 20120009452 inscrita em: 23/4/2012, referente ao ISS-PD; 20120009453 inscrita em:
10/2/2012, referente ao ISS-AF; 20120009454 inscrita em: 18/1/2012, referente ao ISS-DMS-AF; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 136.210,39 (cento e trinta e seis mil duzentos e dez reais e trinta e nove
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): ANTONIA EDNA ARAUJO DA PAZ, CPF/CNPJ:
85328960149, FERNANDO BARBOSA DE MELO, CPF/CNPJ: 82191468187; por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
50193540620138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar
(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130012605, inscrita em: 05/12/2011, referente ao MULTAPOST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 963,05 (novecentos e sessenta e três reais e
cinco centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
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depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SOUZA,
CPF/CNPJ: 00226003108, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50334996720138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 00226003108, inscrita em: 26/11/2012, referente ao ISS-PD; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era e R$ 770,86 (setecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): CONSTRUTORA CARAJAS LTDA, CPF/CNPJ:
38155602000190, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50193587720128272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20120007986, inscrita em: 4/1/2012, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era e R$ 553,89 (quinhentos e cinqüenta e três reais e oitenta e nove centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): ANTONIA EDNA ARAUJO DA PAZ, CPF/CNPJ:
85328960149, FERNANDO BARBOSA DE MELO, CPF/CNPJ: 82191468187; por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
50193540620138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar
(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130012605, inscrita em: 05/12/2011, referente ao MULTAPOST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 963,05 (novecentos e sessenta e três reais e
cinco centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): MARCELO PRADO VALENTE, CPF/CNPJ: 26680498813, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50292819320138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130019541, inscrita em:
30/1/2013, referente ao MF-NL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 12.014,05 (doze mil e
catorze reais e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022.
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): COML. DE MOVEIS TRIUNFAL LTDA, CPF/CNPJ:
00282839000160; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50187366120138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
ESTADUAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S).
C-1966/2012, inscrita em: 23/08/2012, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e
R$ 1.499,80(um mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): RODRIGO UECKER, CPF/CNPJ: 59561327287, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50013566420098272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 213931888970625, inscrita em:
27/01/2006, referente ao ISS-AU; 213931898970625, inscrita em: 27/01/2006, referente ao ISS-AU; 213931908970625,
inscrita em: 27/01/2006, referente ao ISS-AU; 213931918970625, inscrita em: 27/01/2006, referente ao ISS-AU;
213931928970625, inscrita em: 27/01/2006, referente ao ISS-AU; 213931938970625, inscrita em: 27/01/2006, referente ao
ISS-AU; 213931948970625, inscrita em: 27/01/2006, referente ao ISS-AU; 213931958970625, inscrita em: 27/01/2006,
referente ao ISS-AU; 213931968970625, inscrita em: 27/01/2006, referente ao ISS-AU; 213931978970625, inscrita em:
27/01/2006, referente ao ISS-AU; 213931988970625, inscrita em: 27/01/2006, referente ao ISS-AU; 213931998970625,
inscrita em: 27/01/2006, referente ao ISS-AU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 592,35
(Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): MAURO VILLAR FURTADO, CPF/CNPJ: 00048577200 ,
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VERA MARIA FONTENELLE FURTADO, CPF/CNPJ: 25619373720, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
50283737020128272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar
(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20120009212 ,inscrita em: 05/12/2011, referente ao ISS-AF;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 44.937,28 (quarenta e quatro mil novecentos e trinta e
sete reais e vinte e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): SUPERMERCADO E PANIFICADORA CASTRO LTDA,
CPF/CNPJ: 05685541000114; EDNA GONÇALVES DE CASTRO, CPF/CNPJ: 49832468191; EVALDO DE SOUZA SILVA,
CPF/CNPJ: 35564997204; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50181347020138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
ESTADUAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S).
C-2673/2012, inscrita em: 08/11/2012, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e
R$ 29.878,88(vinte e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): NELCIA LUIZA ABREU PEREIRA RODRIGUES, CPF/CNPJ:
38239280153, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50283040420138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20130014653, inscrita em: 8/1/2013, referente ao MULTA-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 2.967,96 (dois mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): CELSO ALVES MOURÃO, CPF/CNPJ: 22788174187,
ZELINDA FERNANDES AGUIAR MOURAO, CPF/CNPJ: 13190008191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
50012804020098272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar
(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 21307123206819, inscrita em: 27/01/2005, referente ao TXLFUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.383,12 (Um mil Trezentos e Oitenta e Três
Reais e Doze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
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monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022.
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA,
CPF/CNPJ: 65491029000169; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50089965020118272729, que lhe move A FAZENDA
PUBLICA ESTADUAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida
Ativa nº(S).J-3064/2010, inscrita em:28/07/2010, referente a MULTA ARBITRADA A EMPRESA EM EPIGRAFE PELO
PROCON/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 2.857,20( dois mil oitocentos e
cinquenta e sete 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 local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado e sócio(s) Coobrigado(s): FRANCO E ALMEIDA LTDA, CPF/CNPJ:
26946319002222, EDMAR FRANCO DE PAIVA, CPF/CNPJ: 12929220104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
50011161220088272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar
(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). J-598/2008, inscrita em: 21/05/2008, referente ao PROCONTO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): FRANCISCO CARLOS DA SILVA, CPF/CNPJ: 28855698249;
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50088804420118272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S).20110002218, inscrita
em:3/1/2011, referente ao ISS-AU;20110002219, inscrita em:3/11/2011, referente ao TXL-FUNC ;20110002220, inscrita
em:19/4/2010, referente a MULTA-OBR;20110002221 inscrita em:3/1/2011, referente ao IPTU; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 7.874,73(sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e três
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
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Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: COMPRESSORTINS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CPF/CNPJ:
10935372000163, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50277662320138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S).C-293/2013, inscrita em: 06/03/2013, referente ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era R$ 3.733,62 (três mil setecentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado e sócio(s) Coobrigado(s): HIGILAB COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA, CPF/CNPJ: 04458112000141, PLÍNIO MARCOS MINGUTA, CPF/CNPJ: 84438894115, TAMMY SOCORRO
CECIM DA SILVA, CPF/CNPJ: 01081094109, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50010840720088272729, que lhe move A
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão
(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-4691/2007, inscrita em: 20/11/2007, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era R$ 40.125,77 (quarenta mil cento e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): LUISA GONCALVES FONSECA, CPF/CNPJ: 97311987172;
SIMONE DA SILVA CONCEIÇÃO, CPF/CNPJ: 4179866102; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50087461720118272729, que lhe
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s)
Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S).20110003671, inscrita em:3/1/2011, referente ao TXL-FUNC;20110003672, inscrita
em:3/1/2011, referente ao TXL-SANIT ;20110003673, inscrita em:27/2/2009, referente a MULTA-POST ; cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 1.263,32 (um mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): ALICE CRISTINA DE SOUSA SANTOS, CPF/CNPJ:
43609082020, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00477312820208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20200001232, inscrita em: 29/03/2018, referente ao IPTU-REV; 20200001233, inscrita em: 24/01/2020, referente ao
IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.786,93 (Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Seis
Reais e Noventa e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): MARIA NELMA GOMES DA SILVA MOTA, CPF/CNPJ:
30123070104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00477036020208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20200001181, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU-REV; 20200001182, inscrita em: 24/01/2020, referente ao
IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 4.849,98 (Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta e
Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): FLORIANY CARMO DE SOUSA, CPF/CNPJ: 19659660120;
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50080819820118272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S).20110001919, inscrita
em:21/1/2010, referente ao ISS-AF ;20110001920, inscrita em:21/1/2010, referente ao ISS-AF ;20110001921, inscrita
em:21/1/2010, referente a ISS-AF ;20110001922 , inscrita em:21/1/2010, referente ao ISS-AF ;20110001923 , inscrita
em:13/1/2009, referente ao TXL-FUNC;20110001934 , inscrita em:19/4/2010, referente ao MF; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 71.905,18 (setenta e um mil novecentos e cinco reais e dezoito centavos)
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): GENESIO SOARES DE CARVALHO, CPF/CNPJ:
40882578200, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50005151620028272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S).33810, inscrita em: 19/06/2001, referente ao ISS PC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
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R$ 218,07 (duzentos e dezoito reais e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): MARIA GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ: 67446590734, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00476248120208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200000942, inscrita em:
24/01/2020, referente ao IPTU; 20200000943, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200000944, inscrita em:
24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 36.943,17 (Trinta e
Seis Mil e Novecentos e Quarenta e Três Reais e Dezessete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado(a): GRUPO EDUCACIONAL PETRUS LTDA, CPF/CNPJ:
16889569000190, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00430371620208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20200002000, inscrita em: 23/01/2020, referente ao ISS-SN; 20200002003, inscrita em: 03/10/2019, referente ao TLF;
20200002026, inscrita em: 03/10/2019, referente ao TLS; 20200002046, inscrita em: 03/10/2019, referente ao TLS; cujo valor
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 264.010,96 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil e Dez Reais e
Noventa e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril de 2022. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAGUARY LTDA.,
CPF/CNPJ: 37381381000106; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50033639220108272729, que lhe move A FAZENDA
PUBLICA ESTADUAL, bem como, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida
Ativa nº(S). C-504/96, inscrita em:31/05;1996, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era e R$ 5.299,55 (cinco mil duzentos e noventa e nove e cinquenta e cinco centavos) que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
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mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PIUM
Diretoria do foro
Portarias

Instaura Sindicância Decisória, nomeia Comissão Processante e dá outras providências.
O(A) JUIZ(A) DIRETOR(A) DO FORO da Comarca de Pium/TO, Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO os fatos descritos no SEI nº 22.0.000006613-7, que apura possível desídia no cumprimento do o SEI n.
20.0.000017271-6 pelo servidor S. C. P. D. S, bem como a responsabilidade por eventual inobservância de preceitos legais na
prática de atos de sua competência/responsabilidade, com base no estabelecido nas Leis n. 8.935/1994 e n. 1.818/2007.
CONSIDERANDO o baixo número de servidores nesta comarca aptos para comporem a Comissão de Sindicância, bem como a
proximidade desses servidores, por terem laborado por longo período de tempo, influindo na imparcialidade e equidade na
apuração do procedimento administrativo;
CONSIDERANDO a competência residual da Comissão Permanente de Sindicância, estabelecida na Portaria Nº 757/2021 CGJUS/ASJCGJUS, de 28 de março de 2021, alterada pela Portaria Nº 320/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 15 de fevereiro de
2022;
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, I, ‘n’, da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996;
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Sindicância Decisória em desfavor do servidor S. C. P. D. S, Escrivão Judicial, matrícula nº 96829, lotado na 1ª
Vara Criminal da Comarca de Pium/TO, por haver, em tese, desídia em relação ao cumprimento do procedimento SEI
20.0.000017271-6, bem como a responsabilidade por eventual inobservância de preceitos legais na prática de atos de sua
competência/responsabilidade, com base no estabelecido nas Leis n. 8.935/1994 e n. 1.818/2007.
Art. 2º Designar os servidores Silma Pereira de Sousa Oster (Escrivã Judicial, matrícula 89922) – Presidente da Comissão,
Luciane Rodrigues do Prado Faria (Técnica Judiciária, matrícula 167441) – membro e Aurécio Barbosa Feitosa (Auxiliar
Judiciário, matrícula 252945) – membro, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de PAD para apuração
dos fatos noticiados, cujos trabalhos deverão ser concluídos no prazo de trinta dias, a contar da publicação desta Portaria.

PORTO NACIONAL
2ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00033841220228272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: MARCIA LINO CARDOSO
Requerido: JOSE FILHO LOPES SAMPAIO
A Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais,
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência nº00033841220228272737, em que figura como vítima S, brasileira,união
estável,natural de Natividade/TO,nascido aos 01/08/1986, filha de Maria Carvalho Pinto e do Joveci Lino Cardoso, inscrita no
CPF nº045.900.691-92,reside na Av. Norte,Qd. 158,Lt.. 02, Aeroporto,Silvanópolis/TO,e, o requerido JOSE FILHO LOPES
SAMPAIO, brasileiro,lavrador,solteiro,natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 14/11/1982, filho de Perpetua Ferreira Lima e
do José Lino Cardoso,inscrito no CPF nº048.870.171-62, reside Av. Amazonas,Aeroporto,Silvanópolis /TO,e, para que chegue ao
conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão
que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º,
caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme
disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da
ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, acolho os pedidos os
pedidos formulados no evento de nº 01, com fundamento no artigo 22 e 23 da Lei 11.340/2006, para determinar a aplicação das
seguintes medidas protetivas de urgência à JOSE FILHO LOPES SAMPAIO:1º) Proibição de JOSE FILHO LOPES
SAMPAIO de se aproximar da vítima MARIA LINO CARDOSO, devendo manter a distância mínima de 500 (quinhentos)
metros.Considerando e as particularidades do caso em análise e a necessidade de alternativas penais, determino o
encaminhamento de JOSE FILHO LOPES SAMPAIO para atendimento a ser feito pela psicóloga da CEPEMA de Porto Nacional
(que pode ser por videoconferência), devendo ser apresentado Relatório nos autos.Ficam as partes advertidas de que as
presentes 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 decisão ulterior, ocasião em que elas serão
automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar
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a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser
instaurado procedimento criminal correlato a estas medidas, o prazo de duração será de seis meses.Notifique-se a ofendida,
devendo ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há
interesse/necessidade na renovação, bem como deverá comunicar a este juízo eventual descumprimento das medidas protetivas
pelo representado e sobre possível reconciliação com o mesmo.Agressor e vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria
Pública pode acompanhá-los nesse processo, caso seja procurada.No cumprimento do mandado, o Oficial deverá explicar ao
requerido de que ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa, advertindo ainda que o descumprimento de qualquer das
medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizá crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da
Lei nº 11.340/06, podendo ainda implicar na decretação de sua prisão preventiva, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.340/06 e Lei
12.403/2011.Para cumprimento da medida protetiva, requisite-se, se necessário, auxílio policial.Determino que seja encaminhada
cópia desta decisão à douta autoridade policial.Ciência ao Ministério Público, nos termos do art. 19, §1º, parte final e artigos 25 e
26 da Lei 11.340/06.Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar atendimento aos mesmos,
caso tenham interesse.Cumpra-se, mediante cautelas de estilo e com a urgência que o caso requer.A presente decisão deverá
servir como mandado de intimação. Porto Nacional - TO, data certificada no sistema..DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 26 de Maio de 2022. Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna , estagiário, lavrei e
subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00041226820208272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: ROSÁLIA PEREIRA GONÇALVES
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00041226820208272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) ROSÁLIA PEREIRA GONÇALVES, brasileira, natural de
Porto Nacional/TO, nascida aos 04/07/1987, filha de Madelena Pereira Barros e Miguel Gonçalves Nardes, portador do
CPF: 084.058.531-46 , residente e domiciliada sem endereço fixo,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias,
responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as
razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos
termos da denúncia extraída dos autos de Ação 00041226820208272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra
o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 136 do Código Penal.Devendo constituir
advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para
ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar,
promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, ao 26 de maio de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina
Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00030796220218272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: BRENDON GOMES RIBEIRO
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00030796220218272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) BRENDON GOMES RIBEIRO, brasileiro, solteiro,
natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 11/08/1990, filho de Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos e Terezinha Gomes
da Silva, RG 1.261.293 SSP/TO, CPF 057.528.661-03, domiciliado e residente na Av. 01 (Av. Erick Richardson), Qd. 18, Lt.
13, Setor Tropical Palmas, Porto Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à
acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da
denúncia extraída dos autos de Ação 00030796220218272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s)
mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 28 da Lei 11.343/06.Devendo constituir
advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para
ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar,
promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto
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Nacional, Estado do Tocantins, ao 26 de maio de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina
Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.

Central de execuções ficais
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de RAIMUNDO NETO ALVES BRASIL, CNPJ/CPF
nº 80657656100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0009422-21.2014.8.27.2737 - Chave: 851001431214, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 112,67 (cento e doze reais e sessenta e sete
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO.

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
0007896-43.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de IRAQUES PEREIRA DA SILVA,
CNPJ/CPF nº 00909384100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 36 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) 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, honorários advocatícios pagos na via administrativa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais
e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
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
5002417-28.2012.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de HILDEMY DE SOUSA
RIBEIRO, CNPJ/CPF nº 33925666168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 77 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
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TAGUATINGA
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo e Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 0000649-76.2017.8.27.2738, em
desfavor de GLAUCIMAR ALVES DE MENDONÇA, brasileira, nascida aos 15/01/1963, natural de Buriti Alegre-GO, CPF nº
282.726.091- 34, filha de Nelson Teixeira de Mendonça e Eurides Alves Mendonça, residente atualmente em endereço (local)
incerto e não sabido, com incurso nas penas do art. artigo 147 do Código Penal, todos do Código Penal, fica CITADO pelo
presente, para apresentar DEFESA ESCRITA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que
poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo
nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário
da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. Taguatinga – TO. Taguatinga - TO, aos 24 de maio de 2022. Eu. Ana Clara,
Escrivã Judicial/Técnico Judiciário – Mat. 2387, digitei subscrevi e conferi. Documento eletrônico assinado por VANDRÉ
MARQUES E SILVA, 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 5480550v2 e do código CRC ff8bdf5d.

TOCANTINÓPOLIS
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0004172-85.2020.8.27.2740/TO
AUTOR: ESMERALDO GOMES BELCHIOR
RÉU: EMERSON CAVALCANTE BELCHIOR
RÉU: SUELENE CAVALCANTE BELCHIOR
EDITAL Nº 5503121
O Doutor ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito Respondendo por esta Vara de Família, Sucessões, Infância,
Juventude e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Procedimento Comum Cível, autuada
sob o n° 0004172-85.2020.8.27.2740, chave nº 994588121820 tendo como requerente ESMERALDO GOMES BELCHIOR e
como requerido EMERSON CAVALCANTE BELCHIOR e SUELENE CAVALCANTE BELCHIOR, sendo o presente
para CITAR a Srª SUELENE CAVALCANTE BELCHIOR, brasileira, nascida em 04/08/2000, atualmente em local incerto e não
sabido, do inteiro teor da presente ação, informando-a, que poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na Inicial, conforme dispõe os art. 335 e 344, do Código de Processo Civil.
DESPACHO: “...Defiro pedido do Evento 50 tendo em vista que a tentativa de citação da requerida no endereço constante na
inicial, que é o mesmo constante no sistema da Receita Federal (Evento 50), ter restado infrutífera. CITE-E e INTIME-SE, por
edital, com prazo de 20 (vinte) dias, a requerida SUELENE CAVALCANTE BELCHIOR. Expeça-se o necessário. Cumprase. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de
Direito” O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo
que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Tocantinópolis, data e
hora certificadas pelo sistema. ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Juiz de Direito

WANDERLÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/AUDIÊNCIA
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO,
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de
GUARDA C/C PEDIDO DE LIMINAR autuada sob o nº 0000021-05.2022.827.2741, proposta por JOSÉ CARLOS BARBOSA
LIRA em face de GENIVALDO GOMES DA SILVA E RAQUEL ALVES BARBOSA, sendo o presente, para
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO a parte requerida RAQUEL ALVES BARBOSA, com endereço em local incerto e não sabido, para que
fique ciente dos termos da petição inicial, evento 1, bem como, da data designada para audiência de conciliação nos autos
acima identificado, sendo: dia 28 de julho de 2022, às 16h00min, por meio de VIDEOCONFERÊNCIA, nos termos das
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Resoluções nº 313, 314 e 322 de 2020 do CNJ, bem como a Recomendação nº 62 do mesmo órgão c/c a Portaria Conjunta Nº
9/2020 – PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 2020 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, c/c art. 236, §3º
do Código de Processo Civil. CIENTIFIQUE-SE, que o prazo de resposta é de 15 (quinze) dias, tendo início no dia seguinte da
audiência de conciliação, caso não haja autocomposição ou na hipótese do não comparecimento de qualquer das partes (artigo
335, I do CPC). Devendo ainda, a parte fornecer, no próprio ato (preferencialmente) ou no prazo de 05 dias, o número de
telefone com WhatsApp e/ou e-mail, por meio dos quais serão realizadas as comunicações processuais, caso tais informações já
não constem dos autos. A ausência de informação dos dados no prazo assinalado poderá caracterizar ato atentatório à
dignidade da justiça, nos termos do Parágrafo único do art. 2º da Portaria Conjunta Nº 9/2020 Egrégio Tribunal de Justiça do
Tocantins. Tudo em conformidade com a decisão, evento 12. Nota 1: As audiências serão realizadas por videoconferência. No
dia e hora marcados da audiência, o conciliador/mediador com atuação junto ao CEJUSC do Fórum desta Comarca será
responsável em fornece-lhes o link de acesso à sala virtual, através dos meios informados (número de telefone, WhatsApp e/ou
email). ADVIRTA-SE, ainda, que as partes deverão ter à sua disposição internet suficiente e necessária para realização de
videoconferência pela plataforma yealink meeting. Nota 2: Esclarecimentos de dúvidas através da Diretoria do Foro email dfwanderlandia@tjto.jus.br ou pelo telefone (63) 9 9989-7654. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia,
Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Osaldina da Silva Lima,
Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi.

XAMBIOÁ
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO N° 0000063-51.2022.8.27.2742
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: EDIVALDO SOUSA CARVALHO
O Excelentíssimo Senhor Dr.Frederico Paiva Bandeira de Sousa, Juiz de Direito respondendo pela Comarca de
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele
conhecimento tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado: EDIVALDO SOUSA CARVALHO, brasileiro,
convivente em união estável, nascido aos 20.05.1995, filho de Lucivania Sousa Carvalho, inscrito no CPF nº 049.916.441-51,
como incurso no art. 129, § 13º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 e denunciado em 21/01/2022,
estando atualmente em local incerto e não sabido. FICA pelo presente EDITAL CITADO, para que o acusado apresente sua
resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado ou de Defensor Público. Do mandado deverão constar as
prerrogativas previstas no artigo 396-A do CPP. Cientifique-se a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir as provas que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas,
qualificando-as. Advirta-se que no caso de apresentação de rol de testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os
dados telefônicos da testemunha arrolada, tudo conforme cota mp e decisão transcritos: DECISÃO: “Vistos, etc. Recebo a
denúncia por preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não se apresentar, prima facie, quaisquer das
hipóteses elencadas no art. 395 do CPP.Assim, adotem-se os seguintes expedientes: 1. cite(m)-se o(s) acusado(s) para
apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado ou de Defensor Público. Do mandado
deverão constar as prerrogativas previstas no artigo 396-A do CPP. Cientifique-se a parte ré que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir as provas que entender pertinentes, bem como arrolar
testemunhas, qualificando-as. Advirta-se que no caso de apresentação de rol de testemunhas, por ocasião da qualificação
deverá informar os dados telefônicos da testemunha arrolada. 1.1. no ato de citação, o Oficial de Justiça deverá questionar
se o(s) acusado(s) possuem condições financeiras ou interesse em constituir defensor, o que deverá ser certificado nos
autos no momento da devolução do mandado. 2. realizada a citação pessoal do(s) acusado(s) e não apresentada resposta no
prazo legal ou não tendo sido constituído defensor, bem como na hipótese de o(s) acusado(s) informar(em) que não possui
condições financeiras ou interesse em constituir defensor, remetam-se os autos para o(a) Defensor Público(a) atuante neste
Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta (art. 396-A, §2º, do CPP). .. O cumprimento dos mandados de
citação e intimação poderá ser realizado nos termos do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, inclusive os
requerimentos ministeriais. A presente decisão tem força de mandado. Xambioá-TO, data certificada pelo sistema. (ass)
Frederico Paiva Bandeira de Souza.Juiz de Direito. Xambioá, 15/02/2022.”Cota MP: "Ante o exposto, o Ministério Público do
Estado do Tocantins requer: (a) seja determinada a citação por edital do acusado com o prazo de 15 (quinze) dias,
oportunizando-lhe a apresentação de defesa escrita nos 10 (dez) dias seguintes (Art. 361 c/c art. 396-A do CPP); (b) Outrossim,
em caso de não comparecimento voluntário, requera suspensão do processo e, por consequência, do prazo prescricional em
relação ao acusado (Art. 366, caput, do CPP), caso não seja apresentada defesa escrita, determinando a produção antecipada
das provas consideradas urgentes.Xambioá-TO, data e hora certificados pelo sistema.Laryssa Santos Machado Filgueira Paes
Promotora de Justiça - em cumulação." E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando
expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de
Xambioá,aos vinte e três dias do mês de maio do ano de Dois Mil e Vinte e Dois(23.05.2022).Eu__,Clinéia Costa de Sousa
Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952, que digitei.(a) Dr. Frederico Paiva Bandeira de Sousa,Juiz de Direito.”
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES

PALMAS
3ª Vara Cível
Execução de Título Extrajudicial Nº 0038897-70.2019.8.27.2729/TO
AUTOR: M & V CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA -EM RECUPERACAO JUDICIAL
RÉU: ELLEN RISIA M ALVES - EVENTOS
EDITAL Nº 5407345
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito Auxiliar da 3ª 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 3ª Vara Cível de Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0038897-70.2019.8.27.2729, Classe:
Execução de Título Extrajudicial, proposta por M & V CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA -EM RECUPERACAO
JUDICIAL, em desfavor de ELLEN RISIA M ALVES - EVENTOS, e que por este meio, procede a CITAÇÃO da
parte Executada ELLEN RISIA M ALVES - EVENTOS, CNPJ: 25056620000173, atualmente em endereço incerto e não sabido,
para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E
COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser
penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, sendo o valor dado a causa de R$ 2.087,90
(dois mil, oitenta e sete reais e noventa centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador
em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 43.
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no
Diário da Justiça, na forma da lei.
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de
agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de
login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 373901582919 para acesso integral.
Eu, Gabriel Antonio Broglio, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei,
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.Palmas/TO, 18 de maio de 2022.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
5407345v3 e do código CRC a9ff2f24.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 18/5/2022, às 20:49:33
PALMAS
6ª Vara Civel
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito da 6ª Vara Civel de Palmas/TO, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo
Juizo da 6ª Vara Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº 0046365-85.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta
por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇAO E ENSINO
em desfavor de MARIA ELIZA LIMA VIEIRA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida MARIA ELIZA LIMA VIEIRA,
CPF: 24943304249, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no
prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que,
em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 73.
OBSERVAÇÕES:
0046365-85.2019.8.27.2729
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será
afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a
petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública
no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o
acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br
do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o
login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 453358501419 para acesso
integral. Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei,
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 99, de 26 de maio de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do art. 12, caput, do Regimento Interno,
CONSIDERANDO a ocorrência do rompimento do cabo da Rede de Fibra Ótica, próximo à Comarca de Dianópolis, na data de
25 de maio de 2022, e a necessidade de se adotar providências tendentes a evitar a ocorrência de prejuízos processuais ao
jurisdicionado;
CONSIDERANDO o contido no §3º, do art. 10, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006;
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000015450-8,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender os prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no dia 25 de maio de 2022, na
comarca de Dianópolis, prorrogando para o primeiro dia útil subsequente aqueles que, porventura, iniciarem ou encerrarem-se
nessa data.
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de maio de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decisões
PROCESSO
22.0.000012814-0
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 2686, de 25 de maio de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação do instrutor
LUCAS DE MATOS KRASUSKI para ministrar o curso AVANÇADO DE REVIT- MÓDULO 2?, para servidores do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade presencial no período de 26 de maio a 26 de julho de 2022, o
qual foi autorizado pelo Despacho 34553 (4332938) e ratificada pela Decisão 2549 (4332952).
Considerando o CANCELAMENTO DO CURSO requerido pelo Instrutor LUCAS DE MATOS KRASUSKI, portador do CPF
049.825.005-92, no evento 4343125, certificado pelo NCASESMAT, no evento 4343700, REVOGO o Despacho 34553
(4332938), bem como a Decisão 2549 (4332952), que declarou a inexigibilidade de licitação visando a contratação do referido
profissional, para ministrar o curso AVANÇADO DE REVIT- MÓDULO 2,? a servidores do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, na modalidade presencial, que seria realizado no período de 26 de maio a 26 de julho de 2022.
DETERMINO o encaminhamento dos autos à:
1 - ASPRE para publicação;
2 - DCC para providências;
3 - DIFIN para o cancelamento da Dotação Nº 195 (4327941);
4 - Concomitantemente, à ESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO
22.0.000011392-5
INTERESSADO DTINF
ASSUNTO
Participação em curso de capacitação.
Decisão Nº 2704, de 25 de maio de 2022
Versam os autos acerca de autorização para os servidores BRUNNO CAMPOS DE OLIVEIRA, PAULO CANEDO COSTA
RODRIGUES, LUCIANO BRITO QUERIDO, JONATHAN GABRIEL MARCELINO DA SILVA, HARLY CARREIRO VARÃO,
FERNANDO HENRIQUE LIMA SOARES, AISLANNDER KENISSON DE OLIVEIRA ROCHA, ALICE CARLA DE SOUSA
SETUBAL, VICENTE HERCÍLIO DA COSTA E SILVA ANDRADE, ANDRÉ LUIS NAZARENO DE AGUIAR, THAINÁ SUZAN
SILVA, LÊDA DE OLIVEIRA BATISTA AIRES E ERNANDES RODRIGUES DA SILVA, participarem do Cursos de Tecnologia e
Negócios Digitais, ministrados em formato EaD, da Alura, com a aquisição de 13 licenças, consoante eventos 4306549 e
4306545.
Acolhendo, como razão de decidir, o parecer da assessoria jurídica da Diretoria Geral ASJUADMDG (evento 4332429) e
existindo disponibilidade orçamentária (evento 4330021), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do artigo 13, ambos da
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Lei 8.666/93, conforme evento 4332433, visando à contratação da empresa AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A, CNPJ:
05.555.382/0001-33, para participação dos servidores mencionados no curso em referência, pelo valor de R$ 17.160,00
(dezessete mil cento e sessenta reais), salientando que o instrumento contratual poderá ser substituído pela Nota de Empenho
respectiva, consoante dispõe o art. 62, caput e §4º, da Lei 8.666/1993.
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à:
1. ASPRE para a publicação desta decisão;
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho;
3. CCOMPRAS para envio da NE à contratada e demais providências pertinentes e
4. DTINF para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO
22.0.000012271-1
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Curso de Capacitação
Decisão Nº 2709, de 26 de maio de 2022
Trata-se da contratação de instrutor para ministrar o curso Gestão e implementação de projetos no âmbito do CEJUSC, para
magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense, modalidade Ead, nos dias 13 e 14 de junho de 2022.
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 4346435) e,
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 4344749), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4347419), com vistas à contratação direta do instrutor Rodrigo Souza Britto para realização
da capacitação em referência, pelo valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme Proposta sob o evento
???????4308768???????.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 do
Estatuto Licitatório; e
3. CCOMPRAS para envio da NE ao aludido Instrutor.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 1251, de 25 de maio de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000002958-4;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 07 de agosto de 2022, os efeitos da Portaria Nº 201/2022 PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 02 de fevereiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio à Vara de Família, Sucessões,
Infância e Juventude e Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos
(decisões, sentenças), despachos e na prática de atos cartorários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de maio de 2022.
Publique-se. Cumpra-se
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1257, de 26 de maio de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO o contido nos processos SEI nº 22.0.000004006-5 e 13.0.000166632-5.
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 158/2014 - PRESIDÊNCIA/GAPRE, de 28 de janeiro de 2014, que colocou o Analista Judiciário,
Haroldo Carvalho Bento, matrícula nº. 352847, à disposição da Comarca de Araguaína.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de junho de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1253/2022, de 26 de maio 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 2022/115724 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para
Itaguatins-TO, no período de 11/06/2022 a 11/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinado no
processo 5001193-60.2013.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1254/2022, de 26 de maio 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 2022/115715 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosamaura Alves dos Anjos, Matrícula 990399, 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 Araguacema-TO
para Caseara-TO, no período de 03/06/2022 a 04/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000833-95.2021.8.27.2704.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1255/2022, de 26 de maio 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 2022/115713 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatiana Ferreira Barros, Matrícula 990061, o valor de R$ 459,98, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO,
no período de 29/05/2022 a 30/05/2022, com a finalidade de realizar visita técnica supervisionada com grupo de pretendentes à
adoção nas Instituições, conforme processo 00045225920228272722.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1256/2022, de 26 de maio 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 2022/115706 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosiane Oliveira da Silva Moura, Matrícula 990232, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Natividade-TO para Santa
Rosa do Tocantins-TO, no período de 04/06/2022 a 04/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 00011339020188272727.
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 1257/2022, de 26 de maio 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 2022/115709 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jakeline Beserra Sales Benício, Matrícula 363595, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para
Zona Rural-TO, no período de 25/05/2022 a 25/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0000978-35.2019.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1258/2022, de 26 de maio 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 2022/115701 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Michelly Rodrigues Miranda, Matrícula 363713, 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
Araguatins-TO, no período de 27/05/2022 a 27/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000762-41.2022.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1259/2022, de 26 de maio 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 2022/115700 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Michelly Rodrigues Miranda, Matrícula 363713, 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 18/05/2022 a 18/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0001092-43.2019.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1260/2022, de 26 de maio 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 2022/115720 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adevanilde da Silva Rodrigues, Matrícula 362236, 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 Pequizeiro-TO para Zona
Rural-TO, no período de 03/06/2022 a 03/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0001649-47.2021.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1261/2022, de 26 de maio 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 2022/115682 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mariza Dias de Castro Toro, Matrícula 990461, 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 Peixe-TO para Zona Rural-TO, no
período de 03/06/2022 a 03/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000003340.2022.8.27.2734.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1262/2022, de 26 de maio 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 2022/115680 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria do Socorro Silva de Araújo, Matrícula 992490, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para
Carmolandia-TO, no período de 31/05/2022 a 31/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0025562-82.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1263/2022, de 26 de maio 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 2022/115679 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Adenilda da Silva, Matrícula 990169, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Sao Bento do
Tocantins-TO, no período de 27/05/2022 a 27/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0004132-71.2021.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1264/2022, de 26 de maio 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 2022/115678 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elisvania Elias de Lima, Matrícula 990364, 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 03/06/2022 a 03/06/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado
no processo 0001970-76.2022.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1265/2022, de 26 de maio 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 2022/115712 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lurdiania Castro dos Santos, Matrícula 361871, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para
Aparecida do Rio Negro-TO, no período de 02/06/2022 a 02/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0018489-58.2019.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1266/2022, de 26 de maio 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 2022/115668 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Romilda Macedo de Oliveira, Matrícula 990028, 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
Luzinopolis-TO, no período de 25/05/2022 a 25/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000598-83.2022.8.27.2740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1267/2022, de 26 de maio 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 2022/115667 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Zona
Rural-TO, no período de 30/05/2022 a 30/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0000312-90.2021.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1268/2022, de 26 de maio 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 2022/115665 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Márcia Rafaela dos Santos Rocha , Matrícula 991909, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona
Rural-TO, no período de 27/05/2022 a 27/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0006867-14.2020.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1269/2022, de 26 de maio 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 2022/115710 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Iara Borges de Moraes, Matrícula 358329, 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 Peixe-TO para Sao Valerio da
Natividade-TO, no período de 06/06/2022 a 06/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0001796-13.2021.8.27.2734.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1270/2022, de 26 de maio 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 2022/115697 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Iara Borges de Moraes, Matrícula 358329, 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 Peixe-TO para Sao Valerio da
Natividade-TO, no período de 03/06/2022 a 03/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0002016-11.2021.8.27.2734.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1271/2022, de 26 de maio 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 2022/115707 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lidiane Teixeira de Oliveira, Matrícula 357684, 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 Santa Rosa do Tocantins-TO para
Zona Rural-TO, no período de 06/06/2022 a 06/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00011339020188272727.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1272/2022, de 26 de maio 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 2022/115655 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Vanessa Pereira Costa, Matrícula 990499, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Sao Bento do
Tocantins-TO, no período de 27/05/2022 a 27/05/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo
0004132-71.2021.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1273/2022, de 26 de maio 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 2022/115653 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nilza Ferreira de Sousa, Matrícula 990573, 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 Lagoa da Confusao-TO para GurupiTO, no período de 24/05/2022 a 24/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 001694360.2022.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1274/2022, de 26 de maio 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 2022/115651 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Edinair Pereira de Sena, Matrícula 990166, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Zona Rural-TO, no
período de 01/06/2022 a 01/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinada no processo 001742168.2022.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1275/2022, de 26 de maio 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 2022/115647 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucivania Pereira de Oliveira Gomes, Matrícula 358071, 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 Monte do Carmo-TO, no período de 02/06/2022 a 02/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 00023279520188272737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1276/2022, de 26 de maio 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 2022/115644 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joana D`arc Queiroz Miranda, Matrícula 357604, 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 03/06/2022 a 03/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 00027172620228272737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1277/2022, de 26 de maio 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 2022/115641 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Santa Maria do
Tocantins-TO, no período de 27/05/2022 a 27/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0001622-07.2021.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1278/2022, de 26 de maio 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 2022/115659 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, 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 24/05/2022 a 24/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000664-32.2017.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1279/2022, de 26 de maio 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 2022/115664 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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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
Aguiarnopolis-TO, no período de 26/05/2022 a 26/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0021776-30.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1280/2022, de 26 de maio 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 2022/115673 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 Zona
Rural-TO, no período de 03/06/2022 a 04/06/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo
00012820520218272720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1281/2022, de 26 de maio 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 2022/115633 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sammilla Regia de Oliveira, Matrícula 990037, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Zona Rural-TO,
no período de 28/05/2022 a 28/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000015091.2022.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1282/2022, de 26 de maio 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 2022/115631 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karina Tavares Neves, Matrícula 358074, 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 Pedro Afonso-TO para
Recursolandia-TO, no período de 19/05/2022 a 20/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000509-19.2019.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1283/2022, de 26 de maio 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 2022/115662 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos LindosTO, no período de 05/06/2022 a 05/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00020627620208272720.
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 1284/2022, de 26 de maio 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 2022/115634 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Talita da Silva Caldas, Matrícula 356354, o valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento de
0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Itapora do Tocantins-TO, no período
de 26/05/2022 a 26/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000285970.2020.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1285/2022, de 26 de maio 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 2022/115626 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ariane Carvalho do Nascimento, Matrícula 363616, 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 Buriti do TocantinsTO para Tocantinopolis-TO, no período de 03/06/2022 a 04/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0004978-91.2018.8.27.2740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1286/2022, de 26 de maio 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 2022/115627 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 Taguatinga-TO para Lavandeira-TO,
no período de 31/05/2022 a 31/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000065273.2021.8.27.2711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1287/2022, de 26 de maio 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 2022/115624 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joana D`arc Queiroz Miranda, Matrícula 357604, 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 02/06/2022 a 02/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo Nº 00031450820228272737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1288/2022, de 26 de maio 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 2022/115622 no sistema
eGESP,
RESOLVE:

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5194 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022

59

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Alice Domingues Nunes, Matrícula 356780, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Zona
Rural-TO, no período de 17/05/2022 a 17/05/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo
0000150-91.2022.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1289/2022, de 26 de maio 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 2022/115639 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, 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 26/05/2022 a 27/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000762-41.2022.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1290/2022, de 26 de maio 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 2022/115621 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lidiane Teixeira de Oliveira, Matrícula 357684, 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 Santa Rosa do Tocantins-TO para
Natividade-TO, no período de 30/05/2022 a 30/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0016343-39.2022.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1291/2022, de 26 de maio 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 2022/115628 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, 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 AraguatinsTO, no período de 28/05/2022 a 28/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000076241.2022.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1292/2022, de 26 de maio 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 2022/115722 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kennya Almeida dos Santos, Matrícula 355649, o valor de R$ 459,98,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para
Gurupi-TO, no período de 29/05/2022 a 30/05/2022, com a finalidade de realizar visita técnica supervisionada com grupo de
pretendentes à adoção nas Instituições, conforme determinação no processo 00045225920228272722.
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 1293/2022, de 26 de maio 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 2022/115615 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gleicileia Cruz Silva, Matrícula 357935, 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 Filadelfia-TO para Barra do Ouro-TO,
no período de 16/04/2022 a 16/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 000022027.2021.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1294/2022, de 26 de maio 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 2022/115612 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos
Lindos-TO, no período de 30/05/2022 a 31/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00025130420208272720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1295/2022, de 26 de maio 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 2022/115608 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rute Pereira da Silva, Matrícula 363334, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Aragominas-TO,
no período de 28/05/2022 a 28/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00216666520208272706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1296/2022, de 26 de maio 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 2022/115607 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos
Lindos-TO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0000933-65.2022.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1297/2022, de 26 de maio 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 2022/115605 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos
Lindos-TO, no período de 27/05/2022 a 28/05/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000933-65.2022.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1298/2022, de 26 de maio 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 2022/115619 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Odete Alves de Oliviera, Matrícula 354070, 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 Axixa do TocantinsTO para Itaguatins-TO, no período de 01/06/2022 a 02/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 15001193-60.2013.8.27.27.24.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1299/2022, de 26 de maio 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 2022/115703 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Jose Alves de Miranda Menegon, Matrícula 200481, 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 Peixe-TO para Sao
Valerio da Natividade-TO, no período de 04/06/2022 a 04/06/2022, com a finalidade de realiza avaliação psicológica,
determinada no processo 0001796.13.2021. 827.2734.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1300/2022, de 26 de maio 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 2022/115602 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleide Nascimento Silva, Matrícula 357630, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Babaculandia-TO,
no período de 11/04/2022 a 11/04/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000419684.2021.827.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1301/2022, de 26 de maio 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 2022/115625 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Aderlan Pereira Santana, Matrícula 365054, o valor de R$ 305,44, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/113443 de Palmas-TO para
Araguaina-TO, no período de 04/05/2022 a 05/05/2022, com a finalidade de o militar ainda não possuía matrícula TJTO.
Art. 2 º 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 1302/2022, de 26 de maio 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 2022/115618 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 76,06, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 19/05/2022 a 19/05/2022, com a
finalidade de Escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dia 19/05/2022; Conforme SEI
22.0.000004239-4 Evento: 4338561.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Adilson Soares Paula , Matrícula 363773, o valor de R$ 76,06, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 19/05/2022 a 19/05/2022, com a
finalidade de Escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dia 19/05/2022; Conforme SEI
22.0.000004239-4 Evento: 4338561.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1303/2022, de 26 de maio 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 2022/115623 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 76,06, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 26/05/2022 a 26/05/2022, com a
finalidade de MISSÃO: Escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dia 26/05/2022; Conforme
SEI 22.0.000004239-4, Evento4345724.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Weder Luis do Carmo, Matrícula 363873, o valor de R$ 76,06, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 26/05/2022 a 26/05/2022, com a
finalidade de MISSÃO: Escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dia 26/05/2022; Conforme
SEI 22.0.000004239-4, Evento4345724.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1304/2022, de 26 de maio 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 2022/115726 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Joao Zaccariotti Walcacer, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 227354, o valor de R$
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de
26/05/2022 a 26/05/2022, com a finalidade de realizará Manutenção na central de PABX e nas linhas telefônicas, conforme SEI
22.0.000000187-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000010356-3
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02153
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Fitness Mais Desenvolvimento Profissional, Gerencial e Humano Ltda.
CNPJ: 68.931.781/0001-71
OBJETO: Empenho destinado à participação das servidoras Sandra Carvalho, matrícula sob nº 354432, Hozana Lemos
Ribeiro Cota Couto, matrícula sob nº 353367 e Nadja Laise Lima Lopes, matrícula sob nº 362193-0, no CURSO CERTIFICAÇÃO MAT PILATES SOLO E BOLA, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de maio de 2022, em São Paulo - SP, com carga
horária de 16 horas/aula.
VALOR TOTAL: R$ 1.755,00 (Um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais).
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL.
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48
Fonte de Recursos: 0500.
DATA DA EMISSÃO: 23 de maio de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Processo nº 22.0.000007018-5- UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2022 - SRP
Tipo: Menor preço por Item/Grupo
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Contratação de empresas especializadas para a confecção e fornecimento de becas, togas e capas talares, sob medida,
com identificação nominal bordada e para lavar a seco e passar becas e bandeiras oficiais.
Disponibilidade do Edital: Dia 27 de maio de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 09 de junho de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar,
Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou pela
Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022.

Letícia do Socorro Barbosa Azevedo
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022-SRP
PARA OS ITENS 1 A 18, LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP.
PARA O ITEM 19, COTA RESERVADA PARA ME/EPP.
PARA O ITEM 20, AMPLA PARTICIPAÇÃO.
Processo nº 22.0.000007196-3- UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 037/2022-SRP
Tipo: Menor Preço por item.
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense
nos serviços de manutenção predial, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Disponibilidade do Edital: Dia 27 de maio de 2022, no site (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 09 de junho de 2022, às 13h30min (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar,
Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063) 3218-4590, das 12h00min às 18h00min, pelo e-mail:
cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022.

Agno Paixão Saraiva
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO n.º 038/2022-SRP
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Processo nº 21.0.000029970-4- UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 038/2022-SRP (Republicação do PE n.º 023/2022-SRP)
Tipo: Menor Preço por item/grupo.
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Registro de preços visando futura prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material.
Disponibilidade do Edital: Dia 26/05/2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 13 de junho de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas,
pelo e-mail: cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022.
Pauline Sabará Souza
Pregoeira

Atas

ATA DA 3ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 008/2021 – 1ª Republicação
PROCESSO Nº 21.0.000005986-0
Aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (26/05/2022), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 480/2022, de 08 de março
de 2022, publicada no Diário da Justiça sob o nº 5143 de 08 de março de 2022, referente à continuidade do julgamento da
proposta de preços da 1ª Republicação da Concorrência nº 008/2021 – Contratação de empresa especializada em
engenharia para execução de serviços de Reforma do Fórum da Comarca de Porto Nacional -TO, regime de empreitada
por preço unitário, conforme informado na sessão anterior (25/05/2022) e registro na ata acostada ao evento 4347437.
Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitação às 14h10min, oportunidade que foi verificado a presença
da licitante MENEZES IND. E COM. LTDA – ME, CNPJ n.º 01.610.901/0001-68, Telefone (63) 3217-5205, e-mail:
renascenceplanejados@gmail.com, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. Pedro Henrique Teles de
Menezes, CPF. 026.542.171-32. Em seguida, o Presidente da CPL informou aos presentes que as propostas de preços foram
submetidas à análise do Sr. Luciano Moura - Engenheiro Civil que atua neste certame como membro da equipe de apoio técnico
da Diretoria de Infraestrutura deste Tribunal de Justiça, o qual concluiu que a proposta atendeu ao instrumento convocatório,
restando portanto classificada definitivamente para o presente certame, conforme quadro abaixo:
Classificação
Licitante
CNPJ
Valor Global
1º Lugar

MENEZES IND. E COM. LTDA – ME

01.610.901/0001-68

R$ 2.560.992,96

Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de Licitação informou a abertura do prazo para eventual interposição
recursal, conforme rege o item 10 do ato convocatório combinado o art. 109, da Lei nº. 8.666/93, contudo o representante legal
da licitante MENEZES IND. E COM. LTDA – ME manifestou interesse em renunciar ao recurso da fase de proposta de preços,
vez que seria o único licitante participante do certame, pedido este deferido pelo Presidente da Comissão Permanente de
Licitação conforme disposto no item 8.8.1 do Edital. Informamos que os autos permaneceram à disposição dos licitantes e
aqueles que desejarem poderão solicitar vista do processo através do email: cpl@tjto.jus.to ou direto na secretaria da CPL.
Registro ainda que esta Ata será divulgada no sito deste Tribunal de Justiça, bem como publicada no Diário da Justiça.
Ratificamos ainda que toda e quaisquer convocações/chamamentos para os atos deste processo serão realizados via e-mails
das licitantes, bem como através do sito deste Tribunal de Justiça, os quais foram informados na primeira sessão. Registra-se
que o membro titular Joana D'arc Batista Silva, lotada no almoxarifado central (Anexo II do TJTO) está com acúmulo de
atividades não sendo possível comparecer a presente sessão, motivo pelo qual foi convocado para a presente sessão o 2º
membro suplente - Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 14:20hs e
lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
Moacir Campos de Araújo
Presidente da CPL
Pauline Sabará Souza
Secretária da CPL
Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira
Membro da CPL – Titular
Empresa:
MENEZES IND. E COM. LTDA – ME
Pedro Henrique Teles de Menezes
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ATA DA 6ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2022
PROCESSO Nº 22.0.000000342-9
Aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (26/05/2022), às 14:30 horas, em sessão pública, na sala da
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 480/2022, de 08 de março
de 2022, publicada no Diário da Justiça sob o nº 5143 de 08 de março de 2022, referente à continuidade do julgamento das
propostas - envelope n.º 02 da Concorrência nº 003/2022 – Contratação de empresa ou consórcio de empresas
especializadas em engenharia para execução dos serviços de Construção do novo prédio Fórum da Comarca de
Tocantinópolis, em regime de empreitada por preço global, conforme informado na sessão anterior (25/05/2022) e registro
em ata. Registro que compareceu a presente sessão somente a empresa licitante CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA,
CNPJ Nº. 08.639.717/0001-90, empresa de pequeno porte, representada neste ato por Paulo Edgar Tavares, portador do RG
nº.
985.034
SSP/PI
e
CPF
nº.
290.791.363-87,
Telefone
(63)
9.98428.2660/3215-5005,
e-mail:
leo@leonsistemasconstrutivos.com.br. Em seguida o Presidente da CPL declarou aberta à sessão às 14:40hs, ocasião em que
informou aos presentes que a equipe técnica verificou a conformidade da proposta de preços ajustadas ao valor ofertado no
desempate ficto, quando a licitante CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº. 08.639.717/0001-90 utilizou seu direito
de preferência na sessão anterior ofertando o valor de R$ 5.727.254,84 (cinco milhões setecentos e vinte sete mil duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para cobrir o valor da menor proposta, concluindo a equipe de apoio técnico
da Diretoria de Infraestrutura deste Tribunal de Justiça, Sr. Luciano Moura, Engenheiro Civil, que a mesma atendeu ao
instrumento convocatório, restando, portanto as licitantes assim classificadas definitivamente para o presente certame, conforme
quadro abaixo:
Classificação
Licitante
CNPJ
Valor Global
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA
1º Lugar
07.617.512/0001-40
R$ 5.727.254,84
EIRELI (ME-EPP)
2º Lugar

IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

16.879.847/0001-28

R$ 5.727.276,29

3º Lugar

COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA

38.146.510/0001-44

R$ 6.097.023,54

Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de Licitação informou a abertura do prazo para eventual interposição
recursal, conforme rege o item 10 do ato convocatório combinado o art. 109, da Lei nº. 8.666/93. Registra-se que o prazo para
interposição de recurso têm seu termo inicial no dia 27.05.2022, e o termo final no dia 02.06.2022; em havendo recurso, dar-se o
início, ao prazo para Contrarrazões no dia 03.06.2022, independente de notificação, finalizando no dia 09.06.2022. Informamos
que os autos permaneceram à disposição dos licitantes e aqueles que desejarem poderão solicitar “vista do processo” através do
email: cpl@tjto.jus.to ou direto na secretaria da CPL. Registro ainda que esta Ata será divulgada no sito deste Tribunal de
Justiça, bem como publicada no Diário da Justiça. Ratificamos ainda que toda e quaisquer convocações/chamamentos para os
atos deste processo serão realizados via e-mails das licitantes, bem como através do sito deste Tribunal de Justiça, os quais
foram informados na primeira sessão. Registra-se que o membro titular Joana D'arc Batista Silva está lotada no almoxarifado
central (Anexo II do TJTO) e está com acúmulo de atividades não sendo possível comparecer a presente sessão, motivo pelo
qual foi convocado para a presente sessão o 2º membro suplente Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira. Nada mais requerido nem
a tratar, a sessão foi encerrada às 14:50hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação, da equipe técnica e pelos licitantes presentes.
Moacir Campos de Araújo
Presidente da CPL
Pauline Sabará Souza
Secretária da CPL
Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira
Membro da CPL – Titular
Empresas:
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA
Luíza de Oliveira Carvalho Varajão
(ausente)
CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA
Paulo Edgar Tavares
IRKA CONSTRUÇÕES LTDA
Diacy Galvão Cavalcante Lopes Filho
(ausente)

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos
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EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000010801-8
CONTRATO Nº 182/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: WF Maquinas Comércio de Equipamentos EIRELI – ME
OBJETO: Aquisição de extrator de suco para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor do presente Instrumento é de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), compreendendo todas as despesas e
custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário, conforme
disposto no art. 57 da Lei n° 8.666/93, ressalvado o período de garantia.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52
FONTE DE RECURSOS: 1756
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.

Extratos das atas de registro de preços

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 64/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029072-3
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 31/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Proav Campinas – Ltda
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029072-3
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 31/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: DT Office - Distribuidor de Eletrônicos – EIRELI
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029072-3
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 31/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Marcelo Vitor Petrazzini
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000029072-3
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 31/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Luiz Carlos de Oliveira Junior
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022.
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Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 208/2022
PROCESSO 22.0.000014641-6
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Elizangela Lima Lopes da Silva
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 214/2022
PROCESSO 22.0.000014927-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Aryelle Silva Conceição
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Pedro Afonso e Cidade de Pedro Afonso.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 204/2022
PROCESSO 22.0.000014649-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Lorena da Silva Santana Evangelista
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Porto Nacional.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 212/2022
PROCESSO 22.0.000015178-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Leidiane Ribeiro Pinto Lopes
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins.
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VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 213/2022
PROCESSO 22.0.000015183-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Marilia Fernandes Coêlho
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Pedro Afonso e Cidade de Pedro Afonso.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 217/2022
PROCESSO 22.0.000015428-1
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Lidiane Ribeiro da Silva
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Novo Jardim.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 202/2022
PROCESSO 22.0.000014633-5
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Fernanda Ribeiro Santos
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Guaraí e Cidade de Guaraí.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
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EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 25/2022:
PROCESSO: 22.0.000015097-9
OBJETO: Adesão pelo delegatário Amilson Geoaz Bispo Rodrigues, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas
Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionatos de Notas, no Distrito de São Valério, da Comarca de Peixe, para a
prática dos atos de comunicação processual no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na forma da Resolução nº
21/2021, objetivando a oitiva de pessoas mediante videoconferência.
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, com início a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente, caso haja normativo
permissivo, nos termos da Resolução nº 21/2021.
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 24/2022:
PROCESSO: 22.0.000014603-3
OBJETO: Adesão pelo delegatário Jorge Fernandes Rosa, Oficial do Cartório do Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos,
Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas, no Distrito de Lagoa do Tocantins, para a prática dos atos de comunicação
processual no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na forma da Resolução nº 21/2021, objetivando a oitiva de
pessoas mediante videoconferência.
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, com início a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente, caso haja normativo
permissivo, nos termos da Resolução nº 21/2021.
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 8/2022:
PROCESSO:
22.0.000014421-9
OBJETO: Adesão pela delegatária Katia Aparecida da Costa Benicio, Oficial Interina do Serviço de Registro Civil de Pessoas
Naturais de Combinado, para a prática dos atos de comunicação processual no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, na forma da Resolução nº 21/2021, objetivando a oitiva de pessoas mediante videoconferência.
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, com início a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente, caso haja normativo
permissivo, nos termos da Resolução nº 21/2021.
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 189/2017
PROCESSO 17.0.000026243-9
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Ana Vanesca Rodrigues dos Santos
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga Ana Vanesca Rodrigues dos Santos da
prestação de serviços na especialidade de psicologia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Figueirópolis e cidade de Figueirópolis,
com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 189/2017.
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 520/2021
PROCESSO 21.0.000027557-0
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADO: Benedito José da Silva
OBJETO: Fica descredenciado, a partir da assinatura deste Termo, o assistente social Benedito José da Silva da prestação de
serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas, com fulcro na alínea c, da
Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 520/2021.
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 389/2022, de 25 de maio de 2022
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LEILA PINHO DE RIBAMAR ,
matrícula nº 216067, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO
NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 25/04/2022 a 24/05/2022;
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CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/115743;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
352728

SCHEILA COELI COSTA COLINO

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

25/04/2022 à 09/05/2022

355445

RHAYANE LEITE GOMES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

10/05/2022 à 24/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 390/2022, de 25 de maio de 2022
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor EBENEZER RODRIGUES ANDRADE, matrícula nº 80949, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 06/06/2022 a 20/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/115745;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
353280

MARCOS DAVI SILVINO DO NASCIMENTO

CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 06/06/2022 à 20/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 391/2022, de 26 de maio de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor GUSTAVO HENRIQUE LEITE DIAS, matrícula nº 147743, ocupante do
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE NOVO ACORDO - 1ª VARA CRIMINAL, no período de
09/05/2022 a 13/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/115776;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
352701

FERNANDA GLORIA AMARAL

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

Publique-se. Cumpra-se.
ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS
DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA

09/05/2022 à 13/05/2022
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 392/2022, de 26 de maio de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ANTONIO UBIRATAN PEREIRA SALGADO JUNIOR, matrícula nº
150858, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE MIRANORTE CENTRAL DE MANDADOS, no período de 16/05/2022 a 20/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/115787;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
357704

DANILO RIBEIRO BARBOSA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

16/05/2022 à 20/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
RICARDO GAGLIARDI
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 393/2022, de 26 de maio de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ANTONIO UBIRATAN PEREIRA SALGADO JUNIOR, matrícula nº
150858, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE MIRANORTE CENTRAL DE MANDADOS, no período de 23/05/2022 a 27/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/115788;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
357704

DANILO RIBEIRO BARBOSA

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

23/05/2022 à 27/05/2022

RICARDO GAGLIARDI
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 822/2022, de 26 de maio de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOSE RICARDO ROSA JUNIOR, matrícula nº 353608, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 26/05 a 24/06/2022, a partir de 26/05/2022 até 24/06/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 26/05 a 24/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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ESMAT
Editais

EDITAL nº 101, de 2022 – SEI Nº 22.0.000013017-0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação da Mesa redonda "Comunicação Pública: estratégias e tendências no ambiente
judiciário", a se realizar no dia 24 de maio de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos
legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Mesa redonda "Comunicação Pública: estratégias e tendências no ambiente judiciário".
Objetivo: Discussão dos papéis desenvolvidos pelos profissionais de comunicação, bem como da prática e dos processos
comunicacionais no ambiente das instituições públicas
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no dia 24 de maio de 2022.
Inscrições: A inscrição acontecerão de forma gratuita no link de transmissão do evento, disponibilizado no site da Esmat.
Públicos-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; servidores e servidoras de Órgãos parceiros da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT).
Carga Horária: 3 horas
Modalidade: EaD
Local: Ao vivo pelo YouTube
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: 300
2.2 Distribuição das Vagas:
Públicos-Alvo

Nº de Vagas

Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e
colaboradoras do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; servidores e servidoras de Órgãos
parceiros da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
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3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Exercer atividades vinculadas ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins e aos órgãos parceiros da Esmat.
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os interessados deverão participar da atividade no dia 24 de maio de 2022, das 9h às 11h30, no canal do YouTube da
Esmat;
4.2 O acesso dos alunos ocorrerá por meio da Plataforma Youtube, os mesmos deverão preencher os dados em Formulário do
Google Form para efetivação das matrículas e certificação dos participantes - link disponibilizado ao vivo no chat do Youtube
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO
O link de transmissão do evento estará disponível no Portal da Esmat: esmat.tjto.jus.br
Data
Horário
Atividade
Mesa redonda "Comunicação Pública: estratégias e tendências no
ambiente judiciário"
24/5/2022

Das 9h às 11h30

Debatedores: Juliana Neiva, Bruno Rocha e Sebastião Pinheiro
Mediadora: Professora Dra. Marluce Zacariotti
Interatividade e resposta às perguntas dos participantes.

Carga Horária Total

3 horas-aula
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição e a matrícula dos Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e
colaboradoras do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; servidores e servidoras de Órgãos parceiros da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT), 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;
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, 25 de maio de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 099, de 2022 –SEI Nº 22.0.000012290-8
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições RETIFICA o EDITAL nº
079, de 2022 –SEI Nº 22.0.000012290-8, publicado no Diário da Justiça nº 5178, do dia 03 de maio, de 2022, pp. 232-235.
Alterando o período de realização do curso, Item 5, cronograma do curso ATUALIZAÇÃO NA NOVA LEI DE ABUSO DE
AUTORIDADE, conforme segue:
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AMBIENTAÇÃO
Data/Período
Proposta para o Curso
Carga Horária
Tema
Data/Período
Professor
Conteúdos Programáticos

Dia 6 de junho de 2022
Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle,
para apresentação do curso, com tutoriais para que os(as) alunos(as) possam se apropriar das
ferramentas disponibilizadas na modalidade de curso EaD.
3 horas-aula
MÓDULO I
Atualização na Nova Lei de Abuso de Autoridade
De 7 a 13 de junho de 2022
Igor Pereira Pinheiro
Tema 1 - Aspectos Materiais da Lei n°13.869/2019.
Tema 2 - Aspectos Processuais da Lei n°13.869/2019.
Tema 3 - Aspectos Práticos e Jurisprudenciais da Lei n°13.869/2019
Carga Horária Síncrona – 4 horas-aula
Webaula 1 no Google Meet
Data: 7 de junho de 2022
Horário: Das 16h às 18h
Webaula 2 no Google Meet
Data: 9 de junho de 2022
Horário: Das 16h às 18h

Metodologia do Módulo
Carga Horária Assíncrona – 6 horas-aula
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga
horária de interatividade no AVA de 6 horas de estudos.


Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e
de alunas com os facilitadores de aprendizagem.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5194 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022




74

Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do
Módulo.
Fórum de Discussão Formativa.

Carga Horária Total

10 horas-aula

Data/Período de Postagem

ATIVIDADE AVALIATIVA DO CURSO
De 14 a 20 de junho de 2022
Postagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)


Fórum TIRA-DÚVIDAS para a atividade avaliativa.



A atividade avaliativa será desenvolvida individualmente e terá um valor de 10,0 pontos.
Para a execução da proposta avaliativa, os discentes deverão se apropriar dos
conhecimentos ministrados durante as webaulas, pela leitura do material disponível na
plataforma, pela discussão nos fóruns formativos e utilizar o senso crítico diante da
temática na escrita do texto.



Os discentes deverão postar a atividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem,
impreterivelmente na data prevista em cronograma.



O facilitador de aprendizagem farão a correção da atividade e darão o feedback com a
nota aos alunos e às alunas, no Ambiente Virtual de Aprendizagem até a data prevista em
cronograma.

Metodologia Proposta para
Execução da Atividade
Avaliativa

Período de Correção pelo(a)
De 21 a 23 de junho de 2022
Professor(a)
Carga horária
6 horas-aula
AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO
Data/Período
Dia 24 de junho de 2022
Atribuição dos(as)
Facilitadores(as) de
Fechamento do Diário Eletrônico pelo facilitador de aprendizagem.
Aprendizagem
Atribuição dos(as)
Avaliação de reação pelos alunos e pelas alunas da estrutura curricular, dos professores,
Discentes
facilitadores de aprendizagem, da metodologia aplicada.
Carga Horária
1 hora-aula
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
Ambientação
3 horas-aula
Webaulas síncronas
4 horas-aula
Modalidade de Ensino à
Distância

Interatividade assíncrona no AVA

6 horas-aula

Atividade Avaliativa

6 horas-aula

Avaliação de Reação/Fechamento do curso

1 hora-aula

Palmas-TO, 25 de maio de 2022.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat

20 horas-aula
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS
TRIBUNAL PLENO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Desª. ÂNGELA HAONAT
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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)

3ª TURMA JULGADORA

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

4ª TURMA JULGADORA

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

5ª TURMA JULGADORA

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

CONSELHO DA MAGISTRATURA
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

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

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

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

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

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

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

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

ESMAT
DIRETOR GERAL DA ESMAT
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. 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
RONILSON PEREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR JUDICIÁRIO
WALLSON BRITO DA SILVA
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
SIDNEY ARAUJO SOUSA
Divisão Diário da Justiça
JOANA P. AMARAL NETA
Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA
Técnico Judiciário
ROBERTO LUÍS CAFIERO
Auxiliar Judiciário
Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h

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

