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SEÇÃO JUDICIAL
1ª CÂMARA CRIMINAL

SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA

Comunicados

CONVOCAÇÃO PARA A 11ª SESSÃO ORDINÁRIA
DE JULGAMENTO VIRTUAL 2022
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e normas
processuais, CONVOCO a 11ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins para iniciar-se à 0h do dia 21/6/2022 e término às 23h59 do dia 27/6/2022. Serão julgados na sessão
virtual tanto os feitos incluídos em pauta de julgamento cuja publicação ocorrerá no Diário da Justiça para intimação de
representantes judiciais e partes, bem como os feitos retirados de julgamento das sessões virtuais anteriores, estes últimos
independentemente de intimação. Havendo previsão regimental de sustentação oral será admitido o pedido formulado
diretamente nos autos ou no campo próprio do sistema e-Proc (ações – pedido de preferência/sustentação oral) desde
que tempestivamente, ou seja, até à 0h do dia 21/6/2022, início da sessão virtual. Os processos com pedido de
sustentação oral serão retirados de julgamento e incluídos em mesa, independentemente de publicação, para
julgamento em Sessão Ordinária Presencial no dia 28/6/2022 às 14h, devendo o(a) representante judicial comparecer no
Plenário da 1ª Câmara Criminal localizado no 1º Andar do prédio do Tribunal de Justiça, Praça dos Girassóis,
Palmas/TO. Em caso de não comparecimento do(a) representante judicial, o processo será julgado no Plenário Virtual sem
sustentação oral.
Publique-se.
Registre-se.
Palmas/TO, 1º de junho de 2022.
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES
Presidente da 1ª Câmara Criminal

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALMAS
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo de 15 dias
O MM. Juiz de Direito JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Coordenador das atividades afetas à Central
de Execuções Fiscais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quantos
o presente Edital de INTIMAÇÃO com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo, tramita
a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 00020144220148272716, que o UNIÃO - FAZENDA NACIONAL move em face
de FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDESTE DO TOCANTINS na pessoa de seu Representante Legal CECILIO
FRANCISCO DAS NEVES PINTO - CPF 141.998.741-00. Sendo que, pelo presente que será publicado no Diário da
Justiça, INTIMA-SE os (a) Executada(os) acima mencionados, residente em local INCERTO e NÃO SABIDO, para tomarem
conhecimento acerca da Penhora e Avaliação dos Imóveis matrículas 5.280 e 5.260, ambos avaliados em R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), cada, bem como, acerca do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação para, caso queira(m) interpo(em)
embargos. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 31 de maio de 2022. Eu, Cristovam Amarante
Santana, Técnico (a) Judiciário (a), o digitei.

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

ALVARÁ JUDICIAL Nº 0017176-10.2014.8.27.2706/TO
AUTOR: ALESSANDRO FERNANDES
RÉU: PROCESSO SEM PARTE RÉ
EDITAL Nº 5512873
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - DILIGÊNCIA DO JUÍZO
OBJETO: INTIMAÇÃO
CHAVE: 268618378614
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O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima
identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o autor ALESSANDRO FERNANDES, CPF 648.894.591-200, ATUALMENTE
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor da sentença do evento 67. E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do
Fórum local.
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC =>
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06.
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905,
telefone (63) 3501-1500.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27/05/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA
SILVA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pelo magistrado abaixo identificado.
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, 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 5512873v3 e do código CRC bc47853b.

1ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO Nº. 00183-67.46.2021.827.2706 - (Chave nº 395137500821) - proposta por TATYANE MARTINS BORGES em desfavor de
ESPÓLIO DE SALIM DA SILVA BORGES, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser
cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo
comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum
local. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número e chave do processo acima informados, é
permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de junho de dois
mil e vinte e dois (01/06/2022). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/mat. 238445, digitei e conferi.

2ª vara da família e sucessões
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos
de Procedimento Comum Cível, processo n° 0004583-36.2020.8.27.2706 requerido por RONIS DOS SANTOS BRITO, em face
de MARIA AUGUSTA SILVA COSTA, sendo o presente para intimar o(a) exequente, Sr. RONIS DOS SANTOS BRITO,
brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, portador da RG nº. 4.652.493 2ª via PC/PA, inscrito(a) no CPF sob o nº 701.929.27205, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de seu advogado/defensor,
informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. E para que ninguém
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e
afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos
23/05/2022. Eu, Gyovanna Larissa Valadares, Estagiária do Judiciário, que o digitei e subscrevi.

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Curatela, Processo nº 000875992.2019.8.27.2706, ajuizada por EDUARDO DIAS E SILVA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1083642, e CPF sob o nº
046.036.001-94, residente na Rua Colinas, nº 611, Vila Norte, Araguaína/TO, em face de VALDIRENE DIAS DA ROCHA,
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brasileira, aposentada, portador(a) do RG nº. 201.259 2ª via, SSP/TO e CPF nº. 533.848.221-53, residente no endereço acima,
acometida/diagnosticada com Transtorno afetivo bipolar CID F-30. Pela Juíza, no evento 129, foi prolatada a sentença, cuja parte
dispositiva segue transcrita: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC, decreto a interdição de VALDIRENE
DIAS DA ROCHA, declarando-a incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhe como
curador seu filho EDUARDO DIAS E SILVA. Advirto o curador de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de
qualquer natureza pertencentes à interditada, sem autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser
recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dela. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da
idoneidade do requerente. Determino a inscrição da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais
exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º do CPC. ESTENDO a gratuidade judiciária para a requerida. Considerando que foi
deferido às partes a justiça gratuita, DETERMINO que as averbações/inscrições necessárias sejam livres de quaisquer
emolumentos, com fundamento no art. 98, § 1º, inciso IX, do CPC: A gratuidade da justiça compreende: os emolumentos devidos
a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à
efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Declaro EXTINTO
O FEITO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. LAVRE-SE o respectivo termo, se necessário. Após o
trânsito em julgado e tomadas as providências legais, ARQUIVEM-SE. P.R.I.C. Araguaína/TO, data e hora do sistema". E, para
que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade
e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 17/05/2022. Eu, Márcia Sousa Almeida, Técnica Judiciária que o digitei e
conferi.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº
0012206-20.2021.8.27.2706, ajuizada por EDILENE BARROS COSTA RODRIGUES, brasileira, casada, do lar, portadora do RG
n° 655.565 SSP/TO, inscrita no CPF n° 842.744.331-53, residente na Avenida C, n° 693, Setor Couto Magalhães, Cep: 77824660, Araguaína-TO, em face de MARIA HELENA COSTA, brasileira, divórciada, beneficiária, portadora do RG nº. 1489.721
SSP/TO e CPF nº. 323.434.421-34, residente no endereço acima, acometica/diagnosticada com Câncer na mama, estadiamento,
metástase cerebral e AVC. Pela Juíza, no evento 37, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante o
exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC, decreto a interdição de MARIA HELENA COSTA, declarando-a incapaz
para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhe como curador sua filha EDILENE BARROS
COSTA RODRIGUES. Advirto a curadora de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer
natureza pertencentes à interditada, sem autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos
aplicados exclusivamente no bem-estar dela. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da
requerente. Determino a inscrição da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos
termos do art. 755, § 3º do CPC. ESTENDO a gratuidade judiciária para a requerida. Considerando que foi deferido às partes a
justiça gratuita, DETERMINO que as averbações/inscrições necessárias sejam livres de quaisquer emolumentos, com
fundamento no art. 98, § 1º, inciso IX, do CPC: A gratuidade da justiça compreende: os emolumentos devidos a notários ou
registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão
judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Declaro EXTINTO O FEITO com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. LAVRE-SE o respectivo termo, se necessário. Após o trânsito em
julgado e tomadas as providências legais, ARQUIVEM-SE. P.R.I.C. Araguaína/TO, data e hora do sistema.". E, para que não
aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 30/05/2022. Eu, João Victor Oliveira, Estagiário do judiciário, que o digitei e
conferi

3ª vara cível
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0012865-73.2014.8.27.2706, Chave nº
713124174714 proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de JOSE PEREIRA NETO, sendo o presente para CITAR o
executado JOSE PEREIRA NETO, brasileiro(a), casado(a), pecuarista, inscrito(a) no RG sob o nº 434.855– SEJUSP/TO e no
CPF/MF sob o nº 310.885.701-00, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida
exequenda acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito,
verba esta que será reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º)
INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º)CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de
que: a) Em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo
para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento)
do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida
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por este juízo, o exeqüente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a)
advertido de que, nesta hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das
subseqüentes e prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez
por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo,
seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho dos evento 16 e 98 a
seguir transcrito: "Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para
apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil.Prazo de
publicação 30 dias.Cumpra-se."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha -Juiz de Direito.ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será
nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,
aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois(31/05/2022). Eu , Keila Lopes, Técnica Judiciária, que
digitei.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº0018865-79.2020.8.27.2706,Chave nº
164974667120, proposta por BANCO DA AMAZONIA S/A em desfavor de JOAO PEREIRA ROCHA, sendo o presente para
CITAR o executado JOÃO PEREIRA ROCHA, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF nº 590.145.122-87, atualmente em
lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda, acrescido de juros, custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade em caso
de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer
EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de integral pagamento no
prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento
de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se
reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e
honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente levantará a
quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta hipótese o não
pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e prosseguimento do
processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre o valor das
prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos
executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho dos eventos 8 e 36 a seguir transcrito:"Uma
vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de
15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil.Prazo de publicação 30 dias.Cumprase."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito.. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial.
(Art.257,§ IV do NCPC).E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na
forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de
maio do ano de dois mil e vinte e dois. Eu Keila Lopes, Técnica Judiciária, que digitei.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz
de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0017077-64.2019.8.27.2706,Chave nº
139658343719, proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de PEDRO SANTIAGO BUENO DE LIMA PEREIRA NETO,
sendo o presente para CITAR o executado PEDRO SANTIAGO BUENO DE LIMA PEREIRA NETO, brasileiro, solteiro,
pecuarista, portador da Carteira de Identidade nº. 1057353, órgão emissor SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº.034.278.341-66,
e na qualidade de avalistas JOSÉ PEREIRA NETO, brasileiro, casado, pecuarista, portador da Carteira de Identidade nº.
434855, órgão emissor SEJUSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 310.885.701-00 e HORAÍDE DE BUENO DE LIMA PEREIRA,
brasileira, casada, do lar, portador da Carteira de Identidade nº. 3907977, órgão emissor SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº.
736.103.301-63, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda,
acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta
que será reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a
mesma para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em
caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para
embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor
em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este
juízo, o exeqüente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido
de que, nesta hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes
e prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento)
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sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-seão os atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito:"Em pesquisa
as ferramentas disponíveis ao judiciário retornaram os mesmos endereços já indicados no processo.Restaram esgotados todos
os meios de localização do requeridos, ora devedores.Sendo assim, citem-se os requeridos por edital.Prazo 30 dias."(Ass) Alvaro
Nascimento Cunha-Juiz de Direito.ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).
E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil
e vinte e dois(31/05/2022). Eu, Keila Lopes, Técnica Judiciária, que digitei.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito.

Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40(quarenta) DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0001758-51.2022.8.27.2706, Chave nº238956377422
proposta por ROSIVALDO DA SILVA BRILHANTE em desfavor de JOSE RAIMUNDO BOLOGNANI sendo o presente Edital para
CITAR os TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, por todos os termos da ação, onde o requerente requer que seja
declarado domínio do imóvel usucapiendo denominado Lote nº 23, da Quadra nº 08, situado na Rua da Douradinha, Setor
Tocantins, Araguaína-TO, com área de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), para, querendo, contestar a ação
no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 4 a seguir transcrito:"1- CITAÇÃO de JOSÉ
RAIMUNDO BOLOGNANI, com endereço na Rua dos Comerciários, nº 318, Centro, CEP nº 74020-120, Goiânia-GO2- CITAÇÃO
dos confrontantes: º Jessione Silveira Lima, brasileiro, solteiro, comerciário, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.621
SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 430.948.131-00, telefone (63) 9263-8404, com endereço na Rua 06,
nº 730, Bairro São João, Araguaína-TO.º Walber Machado Lima, brasileiro, com endereço na Rua Douradinha, nº 350, Quadra nº
08, Lote nº 22, Setor Tocantins, Araguaína-TO; º Cristiano Virgínio de Souza, brasileiro, casado, servidor público estadual,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 412.813.733-20, com endereço na Rua Douradinha, nº 376, Setor Tocantins,
Araguaína-TO. Defiro a gratuidade da justiça. Cite-se o requerido por carta precatória, o confinante por mandado, e os terceiros
eventuais interessados, por meio de edital com prazo de 40 (quarenta) dias, para, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação,
sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (artigo 344 do
NCPC). Advirta-se que o prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada do último mandado ou Carta precatória devidamente cumprido
(artigo 231 do novo CPC). Intimem-se a União, o Estado e o Município de Araguaína, para caso queiram manifestar-se sobre
interesse na causa. Após respostas, vista ao Ministério Público para manifestação, tudo nos termos do art. 178 e seguintes do
Novo Código de Processo Civil. ESTE DESPACHO SERVE COMO MANDADO1. EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA. (as)
Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito.E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o
qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 de
Maio de 2022. Eu Darcinéa Pereira Ribas Scalon, Servidora do Tribunal de Justiça, que digitei. Alvaro Nascimento Cunha -Juiz
de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5536427
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 500839897.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de HELLEN CASTILHO GOUVEIA, CPF nº 956.812.051-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência, bem como para
que apresente contrarrazões à APELAÇÃO proferida no evento n.º 113, a qual o Estado interpôs RECURSO DE APELAÇÃO,
requerendo o seu regular processamento e ulterior encaminhamento, com as razões anexas, ao E. Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez
no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5538671
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 500805079.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de M.G.J.SILVA e MARIA DAS GRAÇAS JARDIM SILVA, CNPJ/CPF nº 02.928.163/0001/64 e 798.329.701-72, sendo o
mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, tomar ciência, bem como apresente contrarrazões do inteiro teor da APELAÇÃO proferida no evento n.º 133, a
qual objetiva a reforma da respeitável sentença constante do EVENTO Nº 124, onde o Douto magistrado extinguiu o
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feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V, do CPC, diante do reconhecimento da prescrição
intercorrente do crédito tributário. Na oportunidade, protesta pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito e seu
processamento na forma da lei. Por fim, após o cumprimento das formalidades legais, requer a remessa do recurso
interposto e das inclusas razões recursais ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a fim de seja
reexaminada a matéria à luz da legislação vigente. 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 31 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5541605
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 500026661.2007.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de VANDENEIDE ALVES CARNEIRO e V A CARNEIRO - ME, CNPJ/CPF nº 215.403.653-87 e 33.571.126/0001-75, 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, bem como do inteiro teor da APELAÇÃO proferida no evento n.º 129, a qual a FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente qualificada nos autos da execução em epígrafe, por
intermédio do Procurador do Estado subscritor, com fulcro no artigo 1019 e seguintes do Código de Processo Civil, vem
interpor recurso APELAÇÃO em face da sentença evento 122, que extinguiu a execução fiscal em face da prescrição
intercorrente em razão do decurso do tempo, sem que fossem localizados bens. Na oportunidade, protesta pelo seu
recebimento processamento na forma da lei, encaminhando-o ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
para apreciação e julgamento." 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 31 dias do mês de maio de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5541757
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 500033484.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de MOZART FERREIRA DE CASTRO e MOZART FERREIRA DE CASTRO, CNPJ/CPF nº 026.622.721-04 e
00.694.211/0001-71, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência, bem como para que apresente contrarrazões à APELAÇÃO
proferida no evento n.º 97, a qual FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente
qualificada nos autos da execução em epígrafe, por intermédio do Procurador do Estado subscritor, com fulcro no
artigo 1019 e seguintes do Código de Processo Civil, vem interpor recurso APELAÇÃO em face da sentença evento 90,
que extinguiu a execução fiscal em face da prescrição intercorrente em razão do decurso do tempo, sem que fossem
localizados bens. Na oportunidade, protesta pelo seu recebimento processamento na forma da lei, encaminhando-o ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para apreciação e julgamento. 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 31 dias do mês de maio de
2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias, Nº 5550844
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 000451477.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOELMA GOMES SODRE, CNPJ/CPF nº
03.874.267/0001-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
r.Despacho proferido no evento n.º 132 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, DEFIRO o pedido
formulado pelo exequente para, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do
CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens da executada, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da
execução. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: 1. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis da
executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá
certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 2. Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá
imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; 3. Intimem-se as partes da presente decisão. 4. Mantenham-se os
autos suspensos conforme determinado na decisão do evento 63. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio
de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(a)(s) executado(a)(s) acerca da presente decisão, determino desde logo
que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. Cumpra-se." Milene de Carvalho Henrique. 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 01
dias do mês de junho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias, N° 5552078
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 500563356.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de TERRAPLAN COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ/CPF nº 07.581.257/000123, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do
r,.Despacho proferido no evento n.º 169 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, DEFIRO os pedidos
formulados pelo exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão
da dívida exequenda no cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e
do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens da pessoa jurídica executada, indisponibilidade
essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: 1. Promova por
intermédio do sistema SERASAJUD, a inclusão da dívida exequenda no cadastro de proteção de créditos, em relação a pessoa
jurídica; 2. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis da pessoa jurídica executada via Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando
diariamente se houve resposta; 3. Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o
exequente; 4. Intimem-se as partes da presente decisão; Ressalto que, caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de
edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(a)(s) executado(a)(s) acerca da presente decisão, determino desde logo
que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Após, volvam os autos para análise da suspensão do processo, nos
termos do artigo 40 da LEF. Intime-se. Cumpra-se." Milene de Carvalho Henrique, Juiza de Direito. E para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês
de junho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): JOAQUIM DIONISIO REBOUCAS - CPF/CNPJ n°: 129.144.011-91, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 500188793.2007.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 2.021,54 (Dois mil e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 06176,
datada de 20/12/2006, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Em detida análise dos autos,
depreendi que houve tentativa de citação por meio postal (evento 01/CARTACIT5) e por meio de oficial de justiça (evento 35).
Assim o sendo, defiro o pedido de citação via edital formulado no evento 41. Determino ao Cartório da Central de Execuções
Fiscais que promova a citação da executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da
Lei de Execuções Fiscais. Decorrido o prazo supra, intime-se a exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30
(trinta) dias. 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 01 dias do mês de junho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS
MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS - N° 5542550
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 500008451.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de NILZA AMELIA MONTES REZENDE, CNPJ/CPF nº 45756295100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
sentença proferida no evento n.º 61 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com 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
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Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença, bem
como a parte executada representada pela Defensoria Pública; 2. 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; 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 31 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° 5543020
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 500010561.2001.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de AFRANIO ALVES PROPÉCIO e A. A. PROPÉCIO LTDA, CNPJ/CPF nº 21691371149 e 03282902000156, 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 99 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:
"Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca do
conteúdo da presente sentença, bem como a pessoa jurídica representada pela Defensoria Pública; 2. EXPEÇA-SE ALVARÁ em
favor do executado, para liberação dos valores penhorados no evento 77, devendo o Cartório proceder com as diligências
necessárias para devolução dos respectivos valores; 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. 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 31 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 Nº 5549717
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 000440818.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de COLÉGIO NERD’S DE ENSINO MÉDIO LTDA,
CNPJ/CPF nº 10.235.250/0001-64, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
tomar ciência do do r.Despacho proferido no evento n.º 174 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o
exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente para, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do
Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens da parte executada, indisponibilidade essa limitada
ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: Proceda com a indisponibilidade
de bens imóveis da parte executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal
medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 1. Sobrevindo alguma
resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; 2. Intimem-se as partes da presente decisão.
3. Mantenham-se os autos suspensos conforme determinado na decisão do evento 131. Ressalto que caso o ato citatório tenha
sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(a)(s) executado(a)(s) acerca da presente
decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. Cumpra-se." Milene de
Carvalho Henrique. 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 01 dias do mês de junho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias, Nº 5310714
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 500040064.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de EURIPEDES ELCIRO DE CASTRO, CNPJ nº e 02.834.802/0001-22, 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 144 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo
nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do
princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de
Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes acerca 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). Publique-se. Registre-se. Intimem-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 04
dias do mês de maio de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000084-51.2002.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): NILZA AMELIA MONTES REZENDE e NILZA AMÉLIA MONTES REZENDES
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. Intime-se o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença, bem como a parte executada representada pela Defensoria Pública; 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. 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 Nº 5001395-67.2008.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402
Executado (s): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
SENTENÇA: Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, nos termos do artigo
40 da Lei de Execução Fiscal e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se o exequente acerca do
conteúdo da presente sentença; Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias.
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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; 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. Cumprase.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0026665-61.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO
PGM046932
Executado (s): FRANCISCA SILVA DE ANDRADE
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 5000059-04.2003.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): BARBOSA & FELIX LTDA - 03.526.025/0001-11
Executado (s): JOCI BARBOSA - 471.676.373-00
Executado (s): JOSENILTON FELIX DA SILVA - 623.797.121-15
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: 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; 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). Intime-se. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0007297-66.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066
Executado (s): MIGUEL VINICIUS SANTOS
SENTENÇA: Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo
Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide.
Associe-se o patrono do petitório evento 14 ao painel processual, na qualidade de terceiro interessado, devendo ser intimado da
presente sentença. Após decurso do prazo de intimação, proceda com a sua retirada do painel processual. Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5198 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2022

12

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0029283-76.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073
Executado (s): ADAO FERREIRA BRITO
SENTENÇA: Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo
Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide.
Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Intime-se. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000081-23.2007.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA - 8786810
Executado (s): LINDAURA APARECIDA T. DE OLIVEIRA -37.239.928/0001-33
Executado (s): LINDAURA APARECIDA TRINDADE OLIVEIRA - 131.136.398-08
SENTENÇA: Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada no evento 54, e com respaldo no citado
Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, declaro 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: Intimem-se as partes da presente sentença; Promova-se o desfazimento de
quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel,
oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos
emolumentos pela parte interessada; 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 0021486-83.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, JOSE PINTO QUEZADO PGM15477493
Executado (s): JOSEFA SARAIVA DE CARVALHO
SENTENÇA: Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da
Lei de Execuções Fiscais.Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que intime o
exequente acerca do presente conteúdo. Após transcurso do prazo recursal, arquive os autos com as cautelas de estilo. Intimese. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5002625-13.2009.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO
PGM046932
Executado (s): AVELINO CREMASCO
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. Sem condenação em honorários advocatícios, bem como às
custas processuais, uma vez que a quitação ocorreu em momento anterior à citação nos presente autos. 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. 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 5000087-40.2001.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5198 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2022

13

Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITAS NORTE LTDA - 02.167.830/0001-33
Executado (s): ANGELO ALBINO ZILLI - 259.849.260-91
Executado (s): CESAR SALVAGNI - 603.698.330-15
SENTENÇA: Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição originária do crédito tributário executório e, consequentemente,
EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigos 156, inciso V,
e 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, redação anterior a LC 118/2005. 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: Intime-se o exequente quanto ao conteúdo da presente sentença, bem como o sócio Cesar
Salvagni, por meio do advogado constituído; 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; 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. Cumprase.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000084-46.2005.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402
Executado (s): SUPERMERCADO F & F LTDA - 04.313.166/0001-19
Executado (s): JEFFERSON ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO - 992.980.401-30
Executado (s): MARIA DE FÁTIMA VIEIRA - 287.233.413-00
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: 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; 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). Intime-se. Cumpra-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000105-61.2001.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
Executado (s): AFRANIO ALVES PROPÉCIO e A. A. PROPÉCIO LTDA
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 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. Intime-se o exequente
acerca do conteúdo da presente sentença, bem como a pessoa jurídica representada pela Defensoria Pública; 2. EXPEÇA-SE
ALVARÁ em favor do executado, para liberação dos valores penhorados no evento 77, devendo o Cartório proceder com as
diligências necessárias para devolução dos respectivos valores; 3. 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,
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cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 4. Caso seja
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao 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.

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) ARTHUR
JOSÉ MACHADO DE FREITAS, brasileiro, solteiro, cantor, natural de Araguaína/TO, nascido em 18/10/1997, filho de Maria
Betania Machado de Freitas e Anderson Barbosa de Freitas, portador do RG nº 1238813 SSP/TO, inscrito no CPF nº.
064.548.681-76, residente na Rua 21 de Maio, nº. 113, Setor Santa Terezinha, nesta cidade e comarca, telefone: (63) 992442005, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 129, § 9ª c.c o artigo 61, inciso II,
alínea “a”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, nos autos de ação penal nº
00148815320218272706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido
da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital,
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese
do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a)
acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos
para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15(QUINZE) DIAS
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a)JOSÉ
PEREIRA DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, mototaxista, natural de Araguaína-TO, nascido aos 07/04/1980, filho de Narcízio
Andrade e Iraci Pereira dos Santos, CPF nº 993.529.581-87 e RG nº 713.519 SSP-TO, residente na Rua 11, nº 27, Quadra 25,
Lote 16, Setor Coimbra, nesta cidade e comarca, tel. (63) 99113-1686, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi
denunciado nas penas do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 00122931020208272706, e como está em
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente
para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento
pessoal do acusado ou do de Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo
do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia
seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o
artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.

ARAGUATINS
Vara de família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0004702-91.2020.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: LINDALVA CARDOSO DINIZ
Interditada: BENTA PEREIRA DA LUZ
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) BENTA PEREIRA DA LUZ incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente LINDALVA CARDOSO DINIZ como curador(a)
do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art.
755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
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porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 28 de janeiro de 2022.
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002236-90.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: MARCILENE CARVALHO DE FRANÇA
Interditada: VITÓRIA DE FRANÇA BARROS
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) VITÓRIA DE FRANÇA BARROS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I,
do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a)
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente MARCILENE CARVALHO DE FRANÇA
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando,
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 25 de fevereiro de 2022.
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002189-19.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: GECIVAN FERREIRA DE FRANÇA
Interditada: EVA MARIA DE FRANÇA FERREIRA
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) EVA MARIA DE FRANÇA FERREIRA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente GECIVAN FERREIRA DE FRANÇA
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando,
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 25 de fevereiro de 2022.
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002028-09.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: VANDA MARIA SOUSA COSTA
Interditada: LINDALVA DE SOUSA COSTA
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Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) LINDALVA DE SOUSA COSTA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente VANDA MARIA SOUSA COSTA como curador (a)
do (a) interditado (a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do
art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o (a) curador (a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado (a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco
de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 25 de fevereiro de 2022.
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0001997-86.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: CLEUDIMAR DOS SANTOS SILVA
Interditada: JOAQUINA VALERIA DOS SANTOS
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) JOAQUINA VALERIA DOS SANTOS SILVA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente CLEUDIMAR DOS SANTOS SILVA
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando,
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 25 de fevereiro de 2022.
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.

AUGUSTINÓPOLIS
2ª Vara
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) 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 00018084620148272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e
como acusado(s) MILTON DE ASSIS CAMPOS, brasileiro, viúvo, pensionista, nascido aos 02/02/1952, natural de Nova Russa –
CE, filho de Francisco de Assis Campos e Izabel Marculina do Espírito Santo, atualmente em lugar incerto e não sabido,
conforme registra o bojo dos autos. Referido acusado foi pronunciado nos autos em tela como incurso nas penas do artigo 121,
§2°, incisos II e IV, do Código Penal. . E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente, pelo presente edital (artigo 420,
parágrafo único, do Código de Processo Penal), INTIMO-O da mencionada decisão, da qual poderá interpor, no prazo de
05(cinco) dias, recurso cabível (artigo 416, do Código de Processo Penal), sob pena de ver passar em julgado a dita decisão.
"DECISÃO DE PRONÚCNIA.....Destaque-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça1 já se posicionou no sentido da
possibilidade de se admitir a pronúncia ser fundamentada também com base em indícios derivados de provas colhidas no
inquérito policial e que não foram rechaçadas pelas provas produzidas na instrução criminal, tal como ocorre no presente caso. 1
STJ - AgRg no AREsp: 371032 AM 2013/0260565-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/12/2013, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013. 13 Ademais, como dito alhures, o juízo de pronúncia limita-se à
admissibilidade do fato delituoso, sem manifesta procedência da pretensão punitiva, cuja competência constitucional é conferida
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ao Tribunal do Júri. Assim, é possível que as qualificadoras imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova
colhidos durante o inquérito. Ante o exposto, admito a denúncia e, em consequência, com fundamento no artigo 413 do Código
de Processo Penal, PRONUNCIO MILTON DE ASSIS CAMPOS E LINDOMAR FEITOSA GOMES, qualificado nos autos, para
que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri, como incurso nas iras do artigo 121, §2°, incisos II e IV, do
Código Penal. Ausentes os requisitos da segregação cautelar, concedo aos réus o direito de aguardarem o julgamento de
eventual recurso em liberdade. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa a decisão de pronúncia, às partes, para os fins do
artigo 422 do Código de Processo Penal. Augustinópolis, 27 de novembro de 2019. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA JUÍZA
DE DIREITO Respondendo nos termos da Portaria 2163/2019". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois. Elaborado pro mim, Benonias Ferreira Gomes,
Técnico Judiciário, Mat. 43074.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS)
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL
PROCESSO N. 0000919-83.2014.8.27.2713
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS
EXECUTADO: UBIRACI MOURA 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 em epigrafe, realiza a INTIMAÇÃO da parte requerida UBIRACI MOURA DA SILVA, brasileiro, inscrito
no CPF/MF sob o nº 042.006.591-1, atualmente em lugar incerto e não sabido), para que, para que fique ciente da penhora
efetivada nos presentes autos, evento 39 no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que (i) as quantias tornadas indisponíveis são
impenhoráveis e/ou (ii) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º), na mesma
oportunidade intime-se a parte executada para que, no prazo legal, caso queira, oponha(m) embargos à execução nos termos do
art. 16 da Lei 6.830/80, sob pena de preclusão. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, ao
31 de maio do ano de 2022. Eu, Pollyanna Kalinca Moreira, Técnica Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria,
Valquíria Lopes Brito.

COLMEIA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL Nº 5477033
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
AUTOS: 0000502-83.2021.8.27.2714
CHAVE DO PROCESSO: 612239841821
RQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA
REQUERIDO: JULIANA AZEVEDO RUGGIERO BUENO E OUTROS.
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - MM. Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, no uso de suas
atribuições legais, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos podem interessar que por este juízo e respectiva escrivania se processam os termos da ação em
epigrafe. O presente por FINALIDADE DE CITAR os Requeridos - JULIANA AZEVEDO RUGGIERO BUENO, brasileira, casada,
agricultora, filiação RENY AZEVEDO RUGGIERO, nascida em 02/09/1976, portadora da Carteira de Identidade nº 2036698,
expedida pelo DGPC/GO, inscrita no CPF sob o nº 785.726.731-72, endereço eletrônico não identificado, residente e domiciliada
lugar incerto e não sabido e JOSE LUIZ RUGGIERO, brasileiro, casado, agricultor, filho de IRACILDA ACIOLI RUGGIERO,
nascido em 06/04/1942, portador da Carteira de Identidade 547890, emitida por SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 001589.76134, estando em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação, e que, querendo, apresentar contestação no prazo de
até 20 dias, caso não o faça, será nomeado curador especial. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia, aos
vinte e quatro dias do mês de maio de 2022. (24/05/2022). Eu_____, Antonia da Silva Gomes, Técnica o digitei e subscrevo.

DIANÓPOLIS
Juizado especial cível e criminal
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da
Fazenda Pública e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, com prazo de 10 (dez) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que
tramita por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Cível nº 0003961-24.2020.8.27.2716, Requerido: JAILTON MARTINS
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CECILIANO GOMES, brasileiro, nascido aos 17/03/1984, natural de Dianópolis/TO, filho de José das Virgens Nunes Gomes e
Maria Francisca Martins Ceciliano, portador do CPF nº 009.654.501-12, e do RG nº 755.652 SSP/TO, estando atualmente em
lugar incerto e não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar conhecimento do inteiro teor
da SENTENÇA proferida nos autos. Ante o exposto, em harmonia com o requerimento ministerial encartado ao evento
retro, HOMOLOGO a composição civil havida nos autos, conforme ata de audiência preliminar, e, com fundamento no art. 74,
parágrafo único da Lei nº 9.099/95 c/c art. 107, V do CP, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JAILTON MARTINS
CECILIANO DE OLIVEIRA com relação à vítima REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA. Para conhecimento de todos será
publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Dianópolis/TO , Estado do Tocantins, aos 01 de Junho do ano de 2022. Eu_ Bárbara Cardoso Dias– Servidora de Secretaria,
que o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da
Fazenda Pública e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, com prazo de 10 (dez) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que
tramita por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Cível nº 0000377-12.2021.8.27.2716, Requerido: ANDRE LUIZ
RODRIGUES BOMBONATO, brasileiro, união estável, técnico em eletrotécnica, nascido aos 04/01/1988, em Goiânia-GO, filho
de Valnizia Rodrigues Reis e Valdir Bombonato, portador do CPF nº 364.723.088-02, e do RG nº 413.645 SSP/TO, estando
atualmente em lugar incerto e não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar conhecimento do inteiro teor
da SENTENÇA proferida nos autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, V do Código Penal, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de ANDRÉ LUIZ RODRIGUES BOMBONATO. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no
Diário da Justiça e no Placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis/TO , Estado do
Tocantins, aos 01 de Junho do ano de 2022. Eu_ Bárbara Cardoso Dias– Servidora de Secretaria, que o digitei e subscrevi.

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

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000241-80.2019.8.27.2717/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: LAFAETE NUNES FERREIRA
EDITAL Nº 5490736
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA , MM. Juíza nesta comarca de Figueirópolis/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se os
Autos de Ação Penal nº 0000241-80.2019.8.27.2717 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor
de LAFAETE NUNES FERREIRA, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido no dia 12/02/1982, natural de Tocantinópolis – TO,
portador do RG sob o n° 692.126 – 2ª via SSP/TO, filho de José Salomão Rodrigues Ferreira e Terezinha de Jesus Nunes,
residente e domiciliado na Rua 09 s/n°, Centro, Figueirópolis – TO, denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV
do Código Penal, sendo o presente para INTIMAR o réu, atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (CINCO)
dias, realizar o pagamento da multa no valor de R$ 501,73 (quinhentos e um reais e setenta e três centavos), conforme cálculo
juntado no evento 93. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o
presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis/TO, aos 25/05/2022. Eu ____________HENRIQUE PEREIRA DE
ASSUNÇÃO NETO Técnico Judiciário, digitei e subscrevo.Documento eletrônico assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA,
Juiz de Direito
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000487-76.2019.8.27.2717/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: RAIMUNDO NONATO ARRUDA COSTA
EDITAL Nº 5489899
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA , MM. Juíza nesta comarca de Figueirópolis/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se os
Autos de Ação Penal nº 0000487-76.2019.8.27.2717 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor
de RAIMUNDO NONATO ARRUDA COSTA, brasileiro, casado, natural de Fortaleza dos Nogueiras/MA, nascido aos 06/09/1963,
portador do CPF sob o Nº 787.124.753-00, filho de José da Silva Costa e Maria Neuza Arruda Costa, atualmente residindo em
local desconhecido, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, c/c art. 61, I, do Código
Penal, sendo o presente para INTIMAR o réu, atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar
o pagamento da multa penal no valor de R$ 494,14 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Quatorze Centavos), conforme
cálculo juntado no evento 72. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou
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expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis/TO, aos 25/05/2022. Eu ____________ HENRIQUE PEREIRA DE
ASSUNÇÃO NETO Técnico Judiciário, digitei e subscrevo. Documento eletrônico assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA,
Juiz de Direito
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0002175-39.2020.8.27.2717/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: THAYLLON SOUZA AMARAL
EDITAL Nº 5513070
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA , MM. Juíza nesta comarca de Figueirópolis/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se os
Autos de Ação Penal nº 0002175-39.2020.8.27.2717 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor
de THAYLLON SOUZA AMARAL, brasileiro, solteiro, nascido aos 22 de setembro de 1999, natural de Figueirópolis/TO, portador
do CPF nº 708.451.111-32, filho de Otalino Ribeiro do Amaral e Irenildes Ribeiro de Sousa , denunciado nos termos do artigo 155
, §1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo o presente para INTIMAR o réu, atualmente em local incerto e não sabido,
para no prazo de 5 (CINCO) dias, proceder ao recolhimento da multa penal a que foi condenado no valor de R$ 800,02,
conforme cálculo do ev 140. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou
expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis/TO, aos 27/05/2022. Eu ____________ SILMAR DE PAULA
Escrivão, digitei e subscrevo. Documento eletrônico assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juiz de Direito

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

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0003314-23.2020.8.27.2718/TO
Luatom Bezerra Adelino de Lima, MM Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste
Juízo corre seus trâmites legais uma Ação Penal - Procedimento Ordinário n.º 0003314-23.2020.8.27.2718, que o Ministério
Público desta Comarca move contra o acusado ERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 03/04/1966,
natural de Vitorino Freire/MA, filho de Maria Luiza de Oliveira e de José Marques dos Santos, CPF nº 268.504.353-53, RG
071743802019-0 SSP/MA, residia na Rua Orlandina Borges, próximo ao bar Renascer do Sol, Distrito de Bielândia, Município de
Filadélfia/TO, o qual atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua CITAÇÃO para, nos
termos do artigo 396, parágrafo único, e 396-A, caput, do CPP, responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
podendo argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, devendo o acusado
apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Filadélfia, no Fórum da Comarca, localizado na Av. Prefeito Wilson
Martins de Castro, 351, Q-57, centro, Filadélfia-TO. O acusado fora denunciado pela pratica do crime tipificado no artigo 129,
parágrafo 9°, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006. O prazo para a defesa começa a fluir do
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Fica o acusado advertido de que, caso não compareça nem
constitua Advogado ou Defensor, o processo será suspenso assim como o lapso prescricional. Para conhecimento de todos é
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas automaticamente abaixo (Data e Hora: 31/5/2022, às 16:59:5).
Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito.
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0002837-97.2020.8.27.2718/TO
Luatom Bezerra Adelino de Lima, MM Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste
Juízo corre seus trâmites legais uma Ação Penal - Procedimento Ordinário n.º 0002837-97.2020.8.27.2718, que o Ministério
Público desta Comarca move contra o acusado EURIVAN RODRIGUES DE BRITO, brasileiro, lavrador, nascido aos 06/04/1979,
natural de Babaçulândia, filho de Lindioneze Rodrigues da Silva e João Ricardo de Brito, CPF nº 022.320.041-71, RG nº 921.436
SSP/TO, residente na Fazenda Riachuelo, chácara 02, s/nº, zona rural do Município de Babaçulândia/TO, o qual atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua CITAÇÃO para, nos termos do artigo 396, parágrafo
único, e 396-A, caput, do CPP, responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, devendo o acusado apresentar sua defesa
perante o Juízo da Comarca de Filadélfia, no Fórum da Comarca, localizado na Av. Prefeito Wilson Martins de Castro, 351, Q-57,
centro, Filadélfia-TO. O acusado fora denunciado pela pratica do crime tipificado no artigo 129, § 9°, e artigo 147, caput, ambos
do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei nº 11340/2006), na forma do artigo 69 do Código Penal. O
prazo para a defesa começa a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Fica o acusado advertido
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de que, caso não compareça nem constitua Advogado ou Defensor, o processo será suspenso assim como o lapso prescricional.
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas automaticamente abaixo (Data e Hora:
31/5/2022, às 16:59:58). Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE
LIMA - Juiz de Direito.
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0002528-76.2020.8.27.2718/TO
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins,
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo
corre seus trâmites legais uma Ação Penal - Procedimento Ordinário n.º 0002528-76.2020.8.27.2718, que o Ministério Público
desta Comarca move contra o acusado ANTONIO MARCOS DE MOURA BARROS, brasileiro, união estável, pedreiro, nascido
aos 17.03.1974, natural de Marabá-PA, filho de Maria de Moura Barros e José de Ribamar Barros, RG nº 19252682001-6
SSP/MA, CPF nº 000.384.013-12, residia na Rua Novo Milênio I, próximo à Igreja Assembleia de Deus, Novo Milênio I,
Babaçulândia/TO, o qual atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua CITAÇÃO para,
nos termos do artigo 396, parágrafo único, e 396-A, caput, do CPP, responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
podendo argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, devendo o acusado
apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Filadélfia, no Fórum da Comarca, localizado na Av. Prefeito Wilson
Martins de Castro, 351, Q-57, centro, Filadélfia-TO. O acusado fora denunciado pela pratica do crime tipificado no artigo 155,
caput, c/c § 1º, do Código Penal. O prazo para a defesa começa a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor
constituído. Fica o acusado advertido de que, caso não compareça nem constitua Advogado ou Defensor, o processo será
suspenso assim como o lapso prescricional. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas
automaticamente abaixo (Data e Hora: 1/6/2022, às 14:3:16). Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr.
LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito.

GURUPI
1ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0018420-47.2019.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: GUARDA COM PEDIDO DE LIMINAR
AUTOR: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA MARQUES
RÉU: MAYKON JHONATAN BISPO DE ASSIS
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a CITAÇÃO de MAYCON JHONATHAN BISPO DE ASSIS, brasileiro, solteiro, demais qualificações ignoradas,
residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, CONTESTE a presente ação no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, tudo em conformidade com o
art. 256, 335 e 344 do NCPC. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de junho de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária
que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE DIREITO.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0012574-83.2018.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
AUTOR: ERLINDA SOUSA CARVALHO
AUTOR: JOSE RIBAMAR DE CARVALHO
RÉU: ODERLEYA CUNHA MARTINS
RÉU: DEIJAVA SOUSA DE CARVALHO
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a CITAÇÃO de ODERLEYA CUNHA MARTINS, brasileira, filha de Alonso Pereira Martins e Odete de Campos
Cunha, demais qualificações ignoradas, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo,
CONTESTE a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados
na inicial, tudo em conformidade com o art. 256, 335 e 344 do NCPC. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de junho de 2022. Eu (Marinete Barbosa
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Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE
DIREITO.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 5001359-98.2013.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
AUTOR: ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA
RÉU: MARLOS ARAÚJO DO NASCIMENTO
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de MARLOS ARAÚJO DO NASCIMENTO, brasileiro, convivente em regime de união estável,
técnico de som, portador do Registro Geral nº 161.172 SSP/TO, inscrito no CPF sob a numeração 626.054.451-00,
residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a
resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez)
por cento sobre o valor da causa atualizado, entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema.
Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 1 de junho de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE
PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0012994-88.2018.8.27.2722/TO??????? – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
AUTOR: ODILIO FRANCISCO ALVES
RÉU: CLEIDIANE RODRIGUES BARBOSA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO da menor Y. R. R., nascida em 11.08.2016, representada por sua genitora, a Sra. Cleidiane
Rodrigues Barbosa, brasileira, solteira, do lar, inscrita no RG nº 1.497.288, SSP-TO, e no CPF nº 083.708.721-07, filha de
Maria Rodrigues Barbosa,, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido da sentença proferida nos autos em epígrafe.
SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
O PROCESSO sem a resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que
ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa atualizado, entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do
art. 98, §3º do CPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data
certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de junho de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e
conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0003078-69.2014.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
AUTOR: NEIARA PEREIRA RODRIGUES
RÉU: WILTON ERNESTO BRAGA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de WILTON ERNESTO BRAGA, brasileiro, solteiro, enfermeiro, inscrito no CPF nº 079.405.826-40,,
residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...)
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR
SENTENÇA o pedido de DESISTÊNCIA; de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Promovidos os atos acima, arquive-se com as
cautelas legais. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de junho de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele
Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0000253-74.2022.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: ADOÇÃO JUDICIAL DE MAIOR
AUTOR: MARCOS VINICIUS ARAUJO DE ALMEIDA
AUTOR: LIGIA MARIA DA COSTA RODRIGUES FERREIRA
RÉU: GENECI BEZERRA DE ALMEIDA
RÉU: ODELZIANE BARROS ARAÚJO
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de ODELZIANE BARROS ARUJO, brasileira, inscrita no CPF n. 954.326.041-91, portadora do RG n.
0.345.453 SSP/TO, e GENECI BEZERRA DE ALMEIDA, brasileiro, inscrito no CPF n. 431.550.141- 72, portador do RG n.
11.815.097 SSP/SP, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, HOMOLOGO o
acordo apresentado no evento 42, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do novo Código de Processo Civil, a fim de deferir a adoção de MARCOS
VINICIUS ARAÚJO DE ALMEIDA em favor de LIGIA MARIA DA COSTA RODRIGUES FERREIRA. Sem custas remanescentes,
nos termos do artigo 90, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, oficie-se o Cartório de Registro Civil de Gurupi/TO, para
proceder à inclusão da Sra. Ligia Maria da Costa Rodrigues Ferreira na função de genitora socioafetiva do Sr. Marcos Vinicius
Araújo de Almeida, mantendo a filiação materna, na matrícula n. 129023 01 55 2002 1 00057 129 0043126 51, além do
acréscimo do sobrenome Ferreira. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas
de praxe. Gurupi, data certificada pelo sistema.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins,
aos 1 de junho de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE
AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0004732-47.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: MANOEL PEREIRA LISBOA
RÉU: MARIA PEREIRA LISBOA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA PEREIRA
LISBOA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curador, em
caráter definitivo MANOEL PEREIRA LISBOA, devendo o curador prestar compromisso na forma da Lei. Com espeque no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Inscreva-se o presente no Registro Civil desta Comarca, no livro "E",
nos termos da Lei de Registro Público e publique-se no Diário da justiça na forma da lei. Sem custas. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de
junho de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0004704-79.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: LILIANE AIRES DE SOUZA
RÉU: ANA FRANCISCO CAMPOS DE SOUZA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de ANA FRANCISCO
CAMPOS DE SOUZA??????????????, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC,
nomeando-lhe Curadora, em caráter definitivo sua filha LILIANE AIRES DE SOUZA??????????????, devendo a curadora
prestar compromisso na forma da Lei. Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela
aos atos e negócios jurídicos que importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o
recebimento de salário ou benefícios previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas
posterior para homologação judicial, na forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta
sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais
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permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes,
com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da
curatela. Expeça-se o Termo de Curatela definitivo. Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do
benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Sem honorários. Intime-se o MP. Transitada em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se Cumpra-se. Gurupi/TO, data
certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de junho de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica
Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito

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 5000251-98.2012.8.27.2712 , Ação de Divórcio Litigioso, tendo
como parte Requerente: Helena Marcrezam Sampaio Almeida, por este edital CITAR a parte Requerida – EDIGAR TAVARES
LEITÃO, brasileiro, casado, mecânico de motos, nascido aos 14/08/1982, filho de Almir Lima Leitao e de Cleonice Tavares
Leitão, era residente na Travessa Salvação, 664 - não - 65727000 Trizidela do Vale - MA , estando atualmente em local incerto
e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente edital no placar do Fórum e no Diário da
Justiça. Itaguatins, 31 de maio de 2022. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito respondendo na Comarca de
Itaguatins, Estado do Tocantins

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00247500520208272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: SILLAS ALVES MONTEIRO
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) SILLAS ALVES MONTEIRO, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 27/12/1978, natural de
Palmas-TO, filho de Lázara Alves de Carvalho Monteiro e Antônio de Sales Monteiro, inscrito no CPF sob nº 719.461.521-53?,
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos
autos da AÇÃO PENAL n.º 0024750-05.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "RELATÓRIO: Trata-se de ação
penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Sillas Alves Monteiro pela prática da conduta
descrita no artigo 15, caput, da Lei 10.826/2003 c/c artigo 147, caput, Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial,
os quais transcrevo, in verbis: [...] A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2020 (evento 4). Houve citação do acusado (evento
15). Foi apresentada resposta à acusação (evento 21). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código
de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em
23/3/2022. Foram ouvidos os seguintes depoentes, cujo resumo das declarações os acompanha: [...] Houve dispensa da vítima
Enio de Oliveira Rocha. Em seu interrogatório, o réu relatou que está preso por furto, formação de quadrilha e estelionato. Após
optou permanecer em silêncio. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público
pugnou pela absolvição em relação ao crime de ameaça e requereu a condenação pelo crime previsto no artigo 15, caput, da Lei
10.826/2003. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição de ambos os crimes com base no
in dubio pro reo, por insuficiência probatória. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento do princípio da consunção,
absolvendo o réu em relação ao crime de disparo de arma de fogo. E, em relação ao crime de ameaça, pugnou pela absolvição
nos termos das alegações do representante ministerial. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Presentes os
pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo
ao exame do mérito da demanda. As condições de procedibilidade e os pressupostos processuais, pautados pelas garantias
constitucionais, foram devidamente respeitados. O processo está regular. Nenhuma nulidade foi sequer arguida pelas partes.
Assim, passo a análise do mérito. Finda a instrução processual, concluo que o réu cometeu o crime disparo de arma de fogo,
disposto no artigo 15, caput, da lei 10.826/2003. No entanto, em relação ao crime de ameaça, entendo que não há robustez
probatória, motivo pelo qual será absolvido em relação ao crime disposto no artigo 147, caput, do Código Penal. Cada crime será
detalhado nos tópicos a seguir. [...] materialidade do delito restou comprovada diante do que segue: Auto de Prisão em
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Flagrante n. 7710/2020 (evento 1, fl.1, do IP); Boletim de Ocorrência n.00034068/2020 (evento 1, fl.2, do IP); Auto de Exibição e
Apreensão n.34068/2020 (evento 01, fl. 9, do IP); Laudo Pericial em Local de Disparo de Arma de Fogo n. 2916/2020 (evento 24,
LAUDO/1, do IP); Depoimentos prestados em juízo. A autoria e a responsabilidade penal também estão comprovadas, pelos
mesmos fundamentos acima elencados. Segundo o laudo pericial n. 2916/2020 acostado nos autos do Inquérito Policial, foi
constatado um pequeno orifício, característico daquele produzido por arma de fogo, no portão da residência da vítima, conforme
as fotos colacionadas a seguir: [...] O crime de disparo de arma de fogo é crime de perigo abstrato, que presume a ocorrência de
dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado. Embora
o acusado tenha usufruído do seu direito constitucional de manter-se em silêncio em ambas as fases da persecução, tem-se que
a materialidade deste delito está cabalmente demonstrada no laudo pericial, nos depoimentos prestados neste juízo e pela
circunstância do flagrante delito. Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins possui precedente no sentido de que a
prova testemunhal é suficiente para embasar a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo: [...] Afasto a aplicação do
princípio da consunção neste caso, como requereu a defesa, porquanto não restou demonstrado que o disparo de arma de fogo
foi meio necessário para a execução da ameaça, notadamente porque o delito de ameaça sequer restou comprovado, conforme
adiante fundamentado. 2.2 Crime de Ameaça: O tipo penal está assim descrito: Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito
ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Apesar de ter sido provado o disparo de arma de fogo no local dos fatos, nenhuma testemunha presenciou o momento em
relação às ameaças e não há elementos suficientes que comprovem a ocorrência deste crime para ensejar em uma possível
condenação. Sabe-se que o processo penal não deve ser utilizado para obter a verdade real, mas as provas produzidas nos
autos devem ser robustas o suficiente para embasar eventual condenação. Caso assim não seja, o constituinte originário deixou
claro que a balança deverá pender favoravelmente ao réu, conforme artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Considerando as
diversas dúvidas e que não estou convencido suficientemente para condenação, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo em
relação ao crime disposto no artigo 147, caput, do Código Penal. No mais, identifiquei que o acusado possui vasto histórico de
cometimento de crimes, tratando-se de pessoa multirreincidente, ostentando pelo menos cinco condenações por fatos anteriores
transitadas em julgado, conforme evento 80, CERTANTCRIM1 e Processo de Execução Penal no SEEU n. 003180784.2014.8.27.2729. Em virtude disto, três serão consideradas a título de maus antecedentes, para fixar à pena-base acima do
mínimo legal, enquanto as outras duas serão valoradas a título de reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena. 3.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para: a) absolver Sillas Alves Monteiro em relação ao artigo 147,
caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal; b) condenar Sillas Alves Monteiro nos
termos do artigo 180, caput, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1ª fase:
das circunstâncias judiciais: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu
possui maus antecedentes, conforme autos n.5001239-26.2011.8.27.2722, 0000000-20.0500.2.64.2390 e 001581261.2018.8.27.2706; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a
personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja
voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há
consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim,
considerando a existência de três condenações transitadas em julgado utilizadas neste fase como maus antecedentes
(circunstância judicial negativa), aplico a fração de 3/8 sobre a pena mínima e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 2ª fase: agravantes e atenuantes: Não há circunstâncias atenuantes. Contudo,
reconheço a agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP, com base nos autos n. 0015812-61.2018.8.27.2706 e 000981129.2014.4.01.4300; aplico a fração de 2/6 sobre a pena-base, passando a dosá-la em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 17 (dezessete) dias-multa. 3ª fase: causas de aumento e de diminuição: Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena
definitiva de Sillas Alves Monteiro em 3 (três) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal.
Estipulo o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, conforme artigo 33, § 3º, do CP. Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade. Não substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nem concedo sursis, pois
estão ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do CP. Sem custas. Não há bens a serem restituídos [...]". LUIZ ZILMAR DOS
SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 01/06/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00282980920188272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: PAULO IRAN VIEIRA DE OLIVEIRA
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) PAULO IRAN VIEIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 01/037/1983, natural de
Pedro Afonso/TO, filho de José Vieira de Oliveira e Maria Aparecida dos Santos Oliveira, portador do RG nº 1846173 SESP/POLÍCIA CIVIL/TO, inscrito no CPF nº 013.722.791-48, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90
(noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0028298-09.2018.8.27.2729, cujo
resumo/teor segue transcrito: "RELATÓRIO: Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins
em desfavor de Paulo Iran Vieira de Oliveira, pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, e no artigo

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5198 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2022

25

244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça
exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2018 (evento 5). Houve citação do
acusado (evento 37). Foi apresentada resposta à acusação (evento 41). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no
artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A
audiência ocorreu em 10/03/2022, na qual foi decretada a revelia do réu, bem como ouvidas as seguintes testemunhas, cujo
resumo do depoimento as acompanha: [...] Houve a dispensa da testemunha Cleiber Damaceno Neiva. Não foi requerida
nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A
defesa, por sua vez, em sede de alegações finais por memoriais, requereu a absolvição por insuficiência de prova. Requereu o
reconhecimento da atipicidade da conduta praticada em relação ao crime do artigo 244-B, ante a ausência de demonstração da
idade do suposto menor. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da reprimenda em seu mínimo legal, bem como, a
fixação do regime inicial menos gravoso (evento 85). É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 2.1 Roubo majorado pelo
concurso de agentes. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito da demanda.
A materialidade do delito está cabalmente demonstrada através do que segue: Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, fl.2, do
IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, fl. 5, do IP); Laudo Pericial de Avaliação Direta de Objeto n.3737/2018 (evento 33,
LAUDO/1, fls.3/7, do IP); Depoimentos prestados em juízo; A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos
mesmos fundamentos acima. A vítima Alidion Pereira Cavalcante, em seu depoimento perante este juízo, alegou que estava
próximo ao hospital desta cidade, quando dois indivíduos o abordaram e roubaram sua carteira, celular, relógio e até mesmo um
sanduíche que portava consigo. Informou que momentos após os fatos foi até a delegacia, pois os objetos tinham sido
recuperados, oportunidade em que reconheceu seus pertences. As testemunhas, policiais militares, em suas oitivas, conforme
transcrição no relatório, informaram que receberam um chamado para averiguar o suposto crime e após realizarem algumas
diligências, localizaram os assaltantes e constataram que estavam com alguns pertences da vítima. Afirmaram que além dos
indivíduos terem confessado a prática delitiva e terem indicado onde estavam outros pertences, declararam que haviam comido o
lanche da vítima. Por fim, foi relatado que o menor de idade que estava em companhia do acusado já era conhecido pela
habitualidade criminosa. Ademais, restou evidenciada, também, a grave ameaça, consubstanciada no anúncio do assalto e na
intimidação ao coagirem a vítima de forma suficiente para diminuir a sua capacidade de resistência, que, sem sombra de
dúvidas, sentiu-se amedrontada. Outrossim, não há nenhuma dúvida acerca da autoria de Paulo Iran, visto que foi autuado e
flagrado em posse dos objetos roubados, logo após a ocorrência dos fatos. Embora não tenha sido interrogado por este juízo, em
audiência de custódia, conforme termo acostado no processo 0017737-23.2018.8.27.2729/TO, evento 18, AUDIO_MP31, aos
00:01:29, declarou que estava na feira do bosque, nesta cidade, ingerindo bebida alcoólica em companhia de um menor de
idade. Em decorrência do momento, o acusado afirmou que decidiram perpetrar o crime. Ainda, as provas produzidas em juízo
foram suficientes para comprovar que o réu agiu em conjunto com terceira pessoa, o adolescente Ronald Alves Gomes. Desta
forma incidirá a majorante do concurso de pessoas. 2.2 Corrupção de menor. O artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, está assim disposto: [...] No caso em apreço, o réu afirmou que estava na companhia do adolescente quando
praticaram o crime. Insta salientar, que o acusado ao ser interrogado em audiência de custódia (evento 18, AUDIO_MP31),
declarou que "estava há dois dias bebendo no quiosque da praça do bosque, tinha um outro molequinho que era de menor (sic)",
o que comprova que o autor tinha ciência em relação à menoridade de Ronald Alves Gomes. Não reconheço a tese de
atipicidade da conduta praticada em relação a este crime, ante a ausência de comprovação da idade do menor, suscitada pela
defesa em suas alegações finais, vez que conforme os autos n. 00177372320188272729, evento 36, INF1, fl.9, o adolescente R.
A. G nasceu em 14/10/2001, tendo 17 (dezessete) anos à época dos fatos. Este crime será dosado em concurso formal próprio
com o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Tal situação não configura bis in idem, porque são condutas
autônomas que alcançam bens jurídicos distintos. [...] 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para
condenar Paulo Iran Vieira de Oliveira como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, e no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal. Deixarei de dosar a pena do
crime do artigo 244-B do ECA, pois a sua pena máxima equivale à mínima em abstrato do delito de roubo majorado, o qual será
utilizado para exasperação no concurso formal próprio. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1ª
FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à
normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de
provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a
demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são
comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a
ação delitiva. Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 4 (quatro)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias agravantes nem
atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Reconheço a causa de aumento referente ao concurso de
pessoas, do artigo 157, § 2º, II, do CP, e aplico a fração de 1/3 sobre a pena. Não há causas de diminuição. Fixo a pena pelo
crime de roubo majorado em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Tendo em vista que a pena
máxima do crime de corrupção de menor corresponde à pena mínima em abstrato do crime de roubo, e que será aplicada a
exasperação relativa ao concurso formal próprio de crimes, não dosarei a pena da corrupção. Reconheço o concurso formal
próprio de crimes e aplico a fração de 1/6 sobre a pena do crime de roubo majorado. Fixo a pena definitiva de Paulo Iran Vieira
de Oliveira em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Não
substituto as penas privativas de liberdade pelas restritivas de direitos nem concedo sursis, pois estão ausentes os requisitos dos
artigos 44 e 77 do CP. Estipulo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado
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e a primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP. Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, por
não se apresentaram evidentes os fundamentos da prisão preventiva [...]". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito."
Palmas, aos 01/06/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.

4ª vara criminal execuções penais
Portarias

Portaria Nº 1284/2022 - PRESIDÊNCIA/4VCRIM PALMAS, de 31 de maio de 2022
O Doutor Allan Martins Ferreira, MM. Juiz, da 4ª Vara Criminal e Execuções Penais, no uso de suas atribuições legais, e na
forma da lei.
CONSIDERANDO que a Lei de Execução Penal estabelece que o Trabalho é ao mesmo tempo dever e direito da pessoa
condenada a pena privativa de liberdade;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 126 § 1º, inciso II da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) que dispõe que o
condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir pelo trabalho, parte do tempo de execução da
pena;
CONSIDERANDO que foi fixado entendimento no REsp 1720785 de que havendo a comprovação do desenvolvimento de
artesanato através da produção de tapetes entre outros, não haveria razão para não conceder o benefício da remição;
CONSIDERANDO a necessidade de oportunizar a todas as pessoas privadas de liberdade a possibilidade de trabalhar dentro da
própria Unidade Prisional, através da confecção de artesanatos em crochês, visando a ressocialização e remição da pena dos
reeducandos (a);
CONSIDERANDO que o labor, durante execução da sanção penal, consiste inegável valorização do trabalho humano
preconizado pela Constituição da República em seu artigo 170, trazendo em sua essência, especial relevância, diante da
finalidade primordial de ressocialização do preso;
CONSIDERANDO que o artesanato, além de ser arte, fonte de renda é também uma das formas de atividade laborativa mais
utilizada dentro do sistema prisional brasileiro, onde os apenados (as) encontram no artesanato, uma forma de escapar da
ociosidade e de manter-se em atividade;
CONSIDERANDO que o trabalho pelo artesanato promove também a integração entre os detentos (as), influenciando uma boa
conduta nas relações interpessoais, melhorando a renda familiar e incentivando a promoção da saúde física e mental das
pessoas privadas de liberdade;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor regular a atividade artesanal, notadamente como meio para obtenção de remição da
pena, necessária a utilização de critérios técnicos e parâmetros de atuação, organização e regulação da atividade da remição de
pena pelo artesanato;
RESOLVE:
1º - Estabelecer os critérios para efeitos da remição pelo artesanato produzido pelos (as) apenados (as) dentro da Unidade
Prisional.
§1º - 10 (dez) TAPETES OU PEÇAS DE AMIGURUMIS GRANDES (maior que 70cm), fará jus a 10 dias de remição;
§2º - 15 (quinze) TAPETES OU PEÇAS DE AMIGURUMIS MEDIAS (entre 40cm e 70cm), fará jus a 10 dias de remição;
§3º - 20 (vinte) TAPETES OU PEÇAS DE AMIGURUMIS PEQUENAS (entre 25 cm e 40 cm), fará jus a 10 dias de remição;
§4º - 15 (quinze) SANDÁLIAS ORNAMENTADAS COM MISSANGAS, fará jus a 10 dias de remição;
2º - Tal medida, não alcança os dias remidos pelo artesanato já autuados nos processos de execução penal.
3º - A contagem de dias poderá ser proporcional quando o apenado não atingir as metas de confecção de artesanato
mencionadas no artigo 1º e seus incisos.
4º - O apenado poderá remir no máximo 10 dias por mês pela produção do artesanato.
5º - O material utilizado para a confecção do artesanato deverá ser entregue a pessoa apenada durante o inicio do expediente e
recolhido no final, nos dias que serão executados o trabalho.
§1º- Poderá a Unidade Prisional, observando os critérios de segurança, permitir que a pessoa apenada permaneça com o
material na cela, devendo para tanto ser assinado pelo reeducando(a) termo de responsabilidade.
6º - O único documento apto a ensejar a homologação da remição da pena pelo trabalho do artesanato exercido pelos apenados
(as) é a certidão emitida pela direção do estabelecimento prisional;
7º -. O sistema de avaliação para reinserção do apenado(a) no projeto de remição pelo artesanato ficará a cargo da Direção da
Unidade Penal, mediante avaliação da equipe multidisciplinar, baseando em critérios que atendam as qualidades individuais e
particulares de cada apenado(a).
8º - A avaliação dos trabalhos e da produção deverá ser feita pela equipe multidisciplinar que atua na Unidade Penal, mediante
formulário que deverá ser preenchido diariamente, montando relatórios mensais para apresentar a Diretoria da Unidade Penal,
que usará este relatório para calcular a remição de pena.
9º - Os tapetes confeccionados pelos reeducandos serão entregues aos seus familiares ou pessoas do meio externo, mediante
autorização por escrito do apenado(a).
10º - Deverão ser realizadas oficinas a cada 03 (três) meses, com o intuito de capacitar e verificar aptidão da pessoa apenada
para confecção de artesanato.
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§ 1º - A pessoa apenada que for instrutora nas oficinas, poderá remir pena pelo trabalho.
11º - A Direção da Unidade Penal deverá juntar aos autos declaração de remição para que possa ser avaliada pelo Juízo da
Execução Penal que determinará a inclusão dos dias remidos por meio de decisão proferida nos autos do respectivo Processo
de Execução.
12º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência desta à Corregedoria Geral de Justiça.
Comunique-se a Presidência do Tribunal de Justiça, a Secretaria de Cidadania e Justiça, a Direção das Unidades Prisionais de
Palmas e aos representantes do Ministério Público e da Defensoria que atuam neste juízo.
Dado e passado nesta Comarca de Palmas - TO. Eu Maria Cristiane Lima Ribeiro, Assessora Jurídica, digitei.
ALLAN MARTINS FERREIRA
Juiz de direito

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1285/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 31 de maio de 2022
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro, desta Comarca de Palmas, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc...
CONSIDERANDO a disponibilização da servidora Karine Rodrigues Gomes, para o Poder Judiciário do Tocantins, mais
precisamente junto à Central de Execuções Fiscais e Ações de Saúde, conforme SEI nº 22.0.000007384-2;
CONSIDERANDO que a lotação de servidores nos diversos setores administrativos e judiciários da Comarca é uma prerrogativa
da Juíza Diretora do Foro, visando atender às necessidades inerentes ao departamento;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a lotação dos servidores nas serventias judiciais desta Comarca de Palmas;
RESOLVE:
LOTAR a Servidora Pública Karina Rodrigues Gomes, junto à Central de Execuções Fiscais e Ações de Saúde desta Comarca
de Palmas, com efeitos à partir de 16 de maio de 2022.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos trinta e um (31) dias
do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte dois (2022).
Flávia Afini Bovo
Juíza Diretora do Foro

Juizado especial da infância e juventude
Editais de citação

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Palmas, no uso de suas atribuições legais e 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 respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se
processam os autos de Adoção c/c Destituição do Poder Familiar, autos n°0015443-56.2022.8.27.2729, requerido por
MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de MARIA HELENA COSTA PORTO, cujo feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o
presente para CITAR o(a) requerido(a) MARIA HELENA COSTA PORTO, estando em lugar incerto ou não sabido, para os
termos da ação supracitada, para, querendo, oferecer resposta ao pedido no prazo de 10 (dez) dias, que correrá a partir do
decurso do prazo de publicação deste edital. E, para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será
publicado na forma da lei. DADO e PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO Eu, servidor, digitei e subscrevi.

Editais de intimações com prazo de 20 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Palmas, no uso de suas atribuições legais e 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 respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se
processam os autos de Autorização judicial, autos n°0040563-09.2019.8.27.2729, requerido por EDITH REGO FERREIRA
PESCE em desfavor de VITOR PESCE, cujo feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o presente para CITAR o(a)
requerido(a) VITOR PESCE, estando em lugar incerto ou não sabido, para os termos da ação supracitada, para, querendo,
oferecer resposta ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias, que correrá a partir do decurso do prazo de publicação deste edital. E,
para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será publicado na forma da lei. DADO e PASSADO, nesta
cidade e Comarca de Palmas/TO Eu, servidor, digitei e subscrevi.
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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(a) executado(a): WALTER MAXIMO BARRETO NETO, CPF/CNPJ: 27488808894; por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00311322420148272729, 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). 20140012271, inscrita em:
13/06/2014, referente ao TXL-FUNC; 20140012272, inscrita em: 13/06/2014, referente a MULTA-POST; cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.189,79 (Um Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais e Setenta 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, 31 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(s) sócio(s) coobrigado(s): JAIME LUCIO BATISTA. CPF/CNPJ: 43053017172;
VALDENIR MOREIRA ALVES. CPF/CNPJ: 61261742168; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50000129719998272729, 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). 000499, inscrita em: 03/02/1999, referente ao ISS; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era e R$ 210.835,56(duzentos e dez mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 31 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(s) sócio(s) coobrigado(s): EXCLUSIVA GUIAS E PERIODICOS LTDA. CPF/CNPJ:
07045454000128; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00337578920188272729, 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-2086/2018, inscrita em: 20/04/2018, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era e R$ 15.362,57(quinze mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 31 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(s) sócio(s) coobrigado(s): COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 03443434000154; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
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da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00458372220178272729, 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-5243/2017, inscrita em: 23/08/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era e R$ 12.068,43(doze mil sessenta e oito reais e quarenta 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 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, 31 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(s) sócio(s) coobrigado(s): COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 03443434000154; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00456467420178272729, 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-4905/2017, inscrita em: 10/08/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era e R$ 22.213,60(vinte e dois mil duzentos e treze reais e sessenta centavos) que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito 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, 31 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(s) sócio(s) coobrigado(s): COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 03443434000154; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00453107020178272729, 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-4771/2017, inscrita em: 09/08/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era e R$ 19.199,73(dezenove mil cento e noventa e nove reais e setenta 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 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, 31 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(s) sócio(s) coobrigado(s): PARANA COM. DE PROD. ALIM. EIRELI. CPF/CNPJ:
09568175000174; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00075961320168272729, 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-13/2016, inscrita em: 04/01/2016, referente ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era e R$ 12.606,42(doze mil seiscentos e seis reais e quarenta e dois centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
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o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 31 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(s) sócio(s) coobrigado(s): M. V. MARRA DA SILVA. CPF/CNPJ: 15487913000151; por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00444012320208272729, 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-2346/2020, inscrita em:
09/09/2020, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 25.387,66 (vinte e
cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta 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, 31 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(s) sócio(s) coobrigado(s): LIVANDA LOPES CARLOTA. CPF/CNPJ: 06232253876;
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00418495620188272729, 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-4227/2018, inscrita
em: 05/07/2018, referente ao TCE/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$
46.060,75(quarenta e seis mil sessenta reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora
e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito 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, 1 de junho 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(s) sócio(s) coobrigado(s): SAO MARCOS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS
LTDA. CPF/CNPJ: 61257408000138; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00443597120208272729, 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-21712020, inscrita em: 05/08/2020, referente ao PROCON/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era e R$ 21.228,71 (vinte e um mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos) que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 1 de junho 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(s) sócio(s) coobrigado(s): EUGENIVAN ALVES DE LIMA. CPF/CNPJ: 00906004284;
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por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00382971520208272729, 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-2584/2019, inscrita
em: 07/08/2019, referente a MULTA APLICADA PELO MTURATINS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era e R$ 10.054,00 (dez mil cinquenta e quatro 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, 1 de
junho 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(s) sócio(s) coobrigado(s): SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES
S.A. CPF/CNPJ: 33068883000120; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00393169020198272729, 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-4034/2017, inscrita em: 11/07/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era e R$ 17.214,24 (dezessete mil duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de junho 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(s) sócio(s) coobrigado(s): DENIO DE OLIVEIRA. CPF/CNPJ: 03915938629; por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00422092520178272729, 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). 20170016885, inscrita em:
05/02/2014, referente ao TLF; 20170016886, inscrita em: 22/07/2016, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era e R$ 2.539,89 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Nove 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, 1 de junho 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(s) sócio(s) coobrigado(s): TOTAL REPRESENTACAO DE PECAS LTDA. CPF/CNPJ:
04171129000113; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00293094420168272729, 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). 20160007137, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era e R$ 1.095,49 (Um Mil e Noventa e Cinco Reais e Quarenta 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
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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, 1 de junho 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(s) sócio(s) coobrigado(s): PONTUAL CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ:
09413900000135; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00309543120218272729, 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). 20200018920, inscrita em: 03/10/2019, referente ao MUL-POST; 20200018921, inscrita em: 03/10/2019, referente ao
MF-NL; 20200018922, inscrita em: 03/10/2019, referente ao MF-NL; 20200018923, inscrita em: 03/10/2019, referente ao MFNL; 20200018924, inscrita em: 03/10/2019, referente ao MF-NL; 20200018926, inscrita em: 03/10/2019, referente ao ISS-AFSN; 20200018927, inscrita em: 03/10/2019, referente ao ISS-AF-SN; 20200018928, inscrita em: 03/10/2019, referente ao
ISS-AF-SN; 20200018929, inscrita em: 03/10/2019, referente ao ISS-AF-SN; cujo valor até a data do ajuizamento do referido
feito executivo era e R$ 35.455,42 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de junho 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(s) sócio(s) coobrigado(s): FLÁVIO OLIVEIRA SILVA. CPF/CNPJ: 80883753804;
NILTON VIANA DE SOUZA. CPF/CNPJ: 28867785591; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00033024920158272729, 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). 20140029710, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 1.108,68 (Um Mil e Cento e Oito Reais e Sessenta 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, 1 de junho 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(s) sócio(s) coobrigado(s): GERALDA CARDOSO FORTUNATO. CPF/CNPJ:
87780747115; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00354403020198272729, 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). 20190017276, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190017277, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP;
20190017278, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era e R$ 1.278,51 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos) que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
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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, 1 de junho 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(s) sócio(s) coobrigado(s): JULIANA ANASTÁCIO MAIA. CPF/CNPJ: 02555365184;
LUCIANA DA CONCEICAO MAIA. CPF/CNPJ: 02555366156; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
00390293520168272729, 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). 20140023837, inscrita em: 05/02/2014, referente ao IPTU;
20160010952, inscrita em: 20/04/2016, referente ao IPTU; 20160010953, inscrita em: 20/04/2016, referente ao COSIP;
20160010954, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; 20160010955, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 2.836,52 (Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e
Cinquenta e Dois Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de junho 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(s) sócio(s) coobrigado(s): CELANI LUDOVICO DOS SANTOS. CPF/CNPJ:
82006202120; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00392799720188272729, 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). 20180006428, inscrita em: 22/07/2016, referente ao TLS; 20180006429, inscrita em: 22/07/2016, referente ao TLF;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 5.572,48 (Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Dois
Reais e Quarenta 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, 1 de
junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PALMEIRÓPOLIS
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 (trinta) dias
FAZ SABER, a lodos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO vir, ou dele conhecimentos tiverem que se processa por este
Juízo, no Cartório Cível o Processo n°. 0000204-09.2022.8.27.2730Ação 982tendo como Requerente ANA LUCIA DE
OLIVEIRAe
Requerido JOSÉ
APARECIDO
DE
OLIVEIRA
.MANDOU
CITAR: JOSÉ
APARECIDO
DE
OLIVEIRA,brasileiro,casado, lavrador,nascido em 04/04/1965, filho de MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA e
MELINO JOSÉ DE OLIVEIRA, demais qualificações desconhecidas, endereço incerto e não sabido,, de todo o teor da presente
ação, de todo o teor da presente ação, de todo o teor da presente ação, bem como das primeiras declarações, bem como para
querendo contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não contestar serem aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor (285 e 319 do CPC). Este Edital deverá ser publicado por uma única vez no Diário da Justiça, sob os
auspícios da Justiça Gratuita, e para que ninguém possa alegar ignorância deverá ser atada uma cópia no placar do Fórum.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Palmeirópolis, aos 01/06/2022. Eu, Rosimeire Pereira Barbosa Oliveira, Técnica
Judiciária de 1ª Instância o digitei. Juiz de Direito Marcio Soares da Cunha. Palmeirópolis, To.
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PARAÍSO
1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO-Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal: 00030381620218272731 Chave: 565881651421. Acusado: WELLISSON ROCHA DE CASTRO. RENATA
DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na
forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado WELLISSON
ROCHA DE CASTRO brasileiro, em união estável, entregador, nascido aos 31/10/1995, filho de Benilde Rocha de Castro,
inscrito no CPF sob o n. 608.500.723-01, residente e domiciliado na Rua 11, s/n, Jardim América, em Paraíso do Tocantins/TO,
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 308, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei n. 9.503/97), c/c art. 330 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e
não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO, para oferecer contrarrazões
escrita, no prazo de 02 (dois) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a
apresentação da dita contrarrazões, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Paraíso do Tocantins/TO, aos 31/05/2022. Eu (LUCIENE HAYASAKI MARQUES-Técnica Judiciária) que digitei e subscrevi.
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00017876020218272731 Chave n. 243599715721
Denunciado: IRAILTON DE SOUSA AQUINO
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado IRAILTON DE SOUSA AQUINO, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Guaraí/TO, nascido aos 30/06/1985, filho de
Antônio Tomaz de Aquino e Eva de Souza Melo, inscrito no CPF sob o n. 007.927.031-03, residente e domiciliado na Rua Daniel
Milhomem, Quadra 17, s/n, Setor Marista, em Paraíso/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções
do artigo 129, §9º, do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido,
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez)
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via
fica afixada no local de costume.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 31/05/2022. Eu (DEBORA
RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00020959620218272731 Chave n. 866543492621
Denunciado: VALTUIR PEREIRA DA SILVA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado VALTUIR PEREIRA DA SILVA, vulgo “TODY”, brasileiro, união estável, nascido em 01/01/1981, natural de Crixás/GO,
inscrito no CPF 042.030.401-08, filho de Adelina José da Silva Brito, residente na Avenida Santo Antônio, Centro, Marianópolis
do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inc. II (abuso de
confiança e escalada), do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 31/05/2022.
Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00031091820218272731 Chave n. 638108114821
Denunciado: DANIEL MESSIAS CARDOSO
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado DANIEL MESSIAS CARDOSO, brasileiro, nascido aos 15/09/1978, natural de Porto Nacional/TO, CPF nº 900.879.41104, filho de Maria Messias da Conceição Mendes, residente na Fazenda Santa Albetina, zona rural de Divinópolis/TO,
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03. E, o qual se
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o
acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 01/06/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária),
que digitei e subscrevi.

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 90(noventa) dias
Autos de Ação Penal: 00070143620188272731 Chave: 626287349918
Acusado: CARLOS CAMPELO DE SOUSA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por
meio deste edital vem INTIMAR a vítima CIULENE SOUZA BRITO, brasileira, solteira, nascida aos 01.05.1994 em DivinópolisTO, filha de Maria Anselma Costa de Souza Brito, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor
Oficial de Justiça incumbido da diligência, da sentença proferida nos autos n.º 0007014-36.2018.8.27.2731, movida pelo
Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do condenado(a) CARLOS CAMPELO DE SOUZA, brasileiro, solteiro,
operador de máquinas, natural de Marianópolis/TO, nascido aos 08.09.1988, filho de Alexandre Putencio de Souza e Maria
Campelo de Souza, RG nº 978.230 SSP/TO e CPF nº 037.713.947-63, fica INTIMADA do inteiro teor da SENTENÇA
CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR CARLOS CAMPELO DE SOUZA, qualificado nos autos, como
incurso nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, sob a incidência da Lei Federal n.º
11.340/2006... remanesce a expiação definitivamente fixada no importe de 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção. Em
observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, determino o cumprimento inicial da pena no regime
ABERTO. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por tratar-se de delito cometido com
violência à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro). O pleito de suspensão condicional da pena formulado pela
defesa em sede de alegações finais será apreciado, após o trânsito em julgado, pelo Juízo das Execuções Penais. Custas pelo
réu. Tendo respondido ao processo solto, poderá recorrer nesta condição. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal
Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, conforme preconiza o artigo 71, § 2°, do
Código Eleitoral, formem-se os autos de execução e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive, a vítima acerca
desta sentença, consoante previsão do artigo 201, § 2º, do Código Processual Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Paraíso do Tocantins, 31 de março de 2022. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA JUÍZA DE DIREITO”. Para conhecimento de
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Paraíso do Tocantins/TO, aos 11/05/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito) que digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 90(noventa) dias
Autos de Ação Penal: 00033716520218272731 Chave: 502028734121
Acusado: EVALDO PEREIRA DA SILVA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado EVALDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, portador do CPF
905.837.362-20, nascido em 13/02/1986, filho de Raimunda Pereira da Silva, residente na Rua 22-a, n.º 833, Setor Universitário,
n.º 833, CEP: 68.535-000, celular: (63) 991052051, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos
autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão
punitiva do Estado para CONDENAR EVALDO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo
129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, sob a incidência da Lei Federal n.º 11.340/2006 (...) no importe de 3 (três) meses e 15
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(quinze) dias de detenção (...) no regime ABERTO". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica
afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 31/05/2022. Eu
(DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária) que digitei e subscrevi.

PORTO NACIONAL
1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO com Prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre
seus trâmites legais, processo crime nº. 00027993320178272737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move
contra WANDERSON PEQUENO DOS REIS RIBEIRO - CPF 036.466.541-63, brasileiro, filho de Vânjo Micessas Pequeno dos
Santos e Diramar Ribeiro dos Reis, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado da Sessão do Tribunal do Júri
designada para o dia 22/06/2022, às 9h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar”
do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 01/06/2022. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO 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...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): KELSIENE LOPES CAVALCANTE
- CPF/CNPJ Nº 83427007120, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora
realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 317,15
(trezentos e dezessete reais e quinze centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos,
a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias, 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 ___, ADILENE CHAVES DOS SANTOS , que digitei. Porto
Nacional-TO.

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 GUSTAVO MACEDO, CNPJ/CPF nº
01551248115, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0007152-48.2019.8.27.2737 - Chave: 326985606319, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº
20180003851, 20180084201, 20190003102, cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é
de R$ 1.294,36 (um mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), que deverão ser acrescidos 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 pela Fazenda Exequente. 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 ___, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei. Porto Nacional-TO.
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 MARIA HELENA LOURENÇO DE SOUZA,
CNPJ/CPF nº 53865995187, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0009302-65.2020.8.27.2737 - Chave: 206874176020, que lhe move o MUNICIPIO
DE PORTO NACIONAL-TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº 20180080206, 20200035600, cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é
de R$ 436,60 (quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), que deverão ser acrescidos 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 pela Fazenda Exequente. 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
___, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei. Porto Nacional-TO.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5198 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2022

37

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 LUCIANA DOS SANTOS CONCEICAO,
CNPJ/CPF nº 61721383328, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0010355-52.2018.8.27.2737 - Chave: 837890817618, que lhe move o MUNICIPIO
DE PORTO NACIONAL-TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº 20180019372, 20180042436, cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é
de R$ 824,06 (oitocentos e vinte e quatro reais e seis centavos), que deverão ser acrescidos 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 pela Fazenda Exequente. 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
___, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei. Porto Nacional-TO.
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 ROBERTO JUNIOR BORGES DE ARAUJO,
CNPJ/CPF nº 02737277108, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0011480-50.2021.8.27.2737 - Chave: 595780034421, que lhe move o MUNICIPIO
DE PORTO NACIONAL-TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº 20210011557, cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 938,67
(novecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), que deverão ser acrescidos 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 pela Fazenda Exequente. 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
___, ADILENE CHAVES DOS SANTOS , 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 0007934-55.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DEUZENI VIEIRA
NOLETO, CNPJ/CPF nº 30952336120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 27 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte
interessada.Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao
pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos
honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado,
procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença
válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que
digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

TOCANTINÓPOLIS
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

Alteração do Regime de Bens Nº 0001189-79.2021.8.27.2740/TO
AUTOR: UIRANILDO ALVES DA SILVA
AUTOR: FABIANE SERAFIM DE SOUSA
RÉU: PROCESSO SEM PARTE RÉ
EDITAL Nº 5380831
EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
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O Doutor ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, MMº Juiz de Direito substituto da Vara de Família, Sucessões, Infância,
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo e Escrivania do
Cível, tramita nos termos legais dos autos da AÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS, registrada número 000118979.2021.8.27.2740 e chave de acesso 180469471921 que podem ser acessandos o endereço eletrônico http://eproc.tjto.jus.br +
e-Proc 1º grau + consulta pública, movida pelas partes autoras FABIANE SERAFIM DE SOUSA, brasileira, casada, empresária,
inscrita no CPF sob nº 019.301.241-39 e do RG 902.056, SSP/TO, e UIRANILDO ALVES DA SILVA, brasileiro, casado,
bancário, portador do Registro Geral nº 881.828 - SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 018.084.581-09, ambos residentes e
domiciliados na Rua Tancreto Neves, S/N, Alto Bonito, no município de Tocantinópolis/TO, Sendo o presente processo para que
seja homologado o pedido com a homologação da alteração do regime parcial de bens para o regime de separação total de
bens, pelas razões expostas na inicial e o presente edital para que divulgue a pretendida alteração no prazo de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 734, §1º do Código de Processo Civil, chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois
(12/05/2022). Eu, Valdomir Lopes Brito, Técnico Judiciário, que o digitei.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
GURUPI
Vara Cível

AUTOS nº 00007076420168272722
EDITAL Nº 5443707
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
CITANDO: WALTER ROMANATO
LUIZ ROMANATO JÚNIOR
ARMANDO ROMANATO SOBRINHO
YVONE COSTA ROMANATO (ESPÓLIO DE BRUNO ROMANATO)
RAUL CARLOS BRIQUET
LUIZ ROMANATO
DOMINGOS ROMANATO NETO
DANTE ROMANATO
BRUNO ROMANATO FILHO
OBJETIVO CITAÇÃO: CITAÇÃO dos requeridos do inteiro teor dos autos nº 00007076420168272722, Ação de Cobrança que
lhe move BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 20223016000170, do inteiro
teor da petição inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o presente feito, sob pena de serem, presumidos aceitos por
verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda, confissão e revelia, nos termos do art. 285 e 319 do CPC. VALOR DA
CAUSA de R$ 19.649,31. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que
será publicado na forma da lei, Gurupi-TO, 19/05/2022. Eu, FÁBIA SOARES SIRIANO, Técnica Judiciária, o digitei e assino,
Adriano Morelli, Juiz de Direito.
GURUPI
2ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0008013-79.2019.8.27.2722/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
RÉU: SEBASTIÃO ADAUTO DE BRITO FILHO
RÉU: EDILEUZA PEREIRA DA SILVA BRITO
RÉU: PEREIRA E BRITO LTDA ME
EDITAL Nº 5243733
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de
suas atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º
Cível, processam-se os autos n.º 0008013-79.2019.8.27.2722, de Ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por
BANCO DO BRASIL SA em face de SEBASTIÃO ADAUTO DE BRITO FILHO, EDILEUZA PEREIRA DA SILVA BRITO e
PEREIRA E BRITO LTDA ME, e por este meio INTIMA a executada EDILEUZA PEREIRA DA SILVA BRITO, atualmente em
lugar incerto ou não sabido, acerca do bloqueio SISBAJUD em contas de sua titularidade no valor de R$ 2.297,50, para que,
caso tenha interesse, apresente impugnação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º do CPC), sob pena de preclusão e
conversão da indisponibilidade em penhora. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através
da Chave n.º 437859807019, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que
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fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 27 de abril de 2022. Eu ____, Walber Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.
Nilson Afonso da Silva
Juiz de Direito
Documento eletrônico assinado por WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário, 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 5243733v2 e do código CRC e91c92c5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/4/2022, às 13:47:41
GUARAÍ
1ª Vara Cível
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000125-94.2007.8.27.2721/TO
AUTOR: CALTINS – CALCÁRIO TOCANTINS LTDA
ADVOGADO: ANDRÉ DEMITO SAAB (OAB TO04205A)
ADVOGADO: DANIEL DE SOUSA DOMINICI (OAB O04674A)
RÉU: ROBERTO CASTRO PEREIRA
EDITAL Nº 5273684
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.
O Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, no uso
das atribuições que lhe são conferidas na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Judicial da 1 ª Vara Cível, tramitam os autos de Cumprimento de Sentença
Nº 5000125-94.2007.8.27.2721 - Chave do processo: 288036272915. proposta por CALTINS – CALCÁRIO TOCANTINS LTDA
em face de ROBERTO CASTRO PEREIRA, tendo o presente Edital a finalidade de INTIMAR o executado ROBERTO CASTRO
PEREIRA, CPF N° 843.688.021-87, atualmente com endereço ignorado, 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% (dez por
cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e
avaliação (NCPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). Bem como INTIMAR que decorrido o prazo acima indicado,
sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de
penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais nos termos do art. 525, caput do CPC. E para
que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e
afixado no placar do Fórum Local, com sede no Edifício do Fórum Pedro Silva Barros, localizado na Av. Paraná, esquina com a
Rua 8, s/n, Centro, na cidade de Guaraí, Estado do Tocantins.
WALTER LIMA PRADO NETO
Servidor de Secretaria
Documento eletrônico assinado por FÁBIO COSTA GONZAGA, 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
5273684v2 e do código CRC ade9afc5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO COSTA GONZAGA Data e Hora: 2/5/2022, às 6:54:29

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Apostilas

Apostila, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº
22.0.000015481-8, resolve lotar o servidor Mario Hitoshi Kuroda Júnior, Assessor Jurídico de Desembargador, nomeado por
meio do Decreto Judiciário nº 395, de 23 de setembro de 2020, no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Apostila, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº
22.0.000015466-4, resolve lotar o servidor Spencer Vampré, Analista Judiciário, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete de
Desembargador, nomeado por meio do Decreto Judiciário nº 393, de 23 de setembro de 2020, no gabinete da Desembargadora
Angela Issa Haonat.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decretos

Decreto Judiciário Nº 102, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015481-8,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Vera Lúcia Pontes, do cargo de provimento em comissão de
Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 106, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015782-5,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Maressa Madeira Passos do cargo de provimento em comissão de
Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 107, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015782-5,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Lanna Camelo Lima, Técnica Judiciária, para o cargo de provimento
em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 108, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000016046-0,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Giovanna Rodrigues Barbosa de Mendonça do cargo de provimento
em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 109, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000016046-0,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Tereza Cristina Ibiapina da Rocha Araújo para o cargo de provimento
em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 110, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015779-5,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Raisa Maria Rocha Pinheiro do cargo de provimento em comissão
de Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
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Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 111, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015779-5,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Renato Alves Gomes para o cargo de provimento em comissão de
Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 112, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Bruna Patrícia Ferreira Pinto do cargo de provimento em comissão
de Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 113, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Giann Magna de Oliveira Almeida de Moura, Técnica Judiciária, do
cargo de provimento em comissão de Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro
Nelson de Miranda Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 114, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Jeieli Lane Ramos Gonçalves Salvador do cargo de provimento em
comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda
Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 115, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Mila Barbosa Cosson do cargo de provimento em comissão de
Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 116, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Gustavo Costa Folha do cargo de provimento em comissão de
Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Decreto Judiciário Nº 117, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Meryelen Sera Wille Negre do cargo de provimento em comissão de
Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no 1º gabinete da 2ª turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e
de Fazenda Pública.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 118, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Bruna Patrícia Ferreira Pinto para o cargo de provimento em
comissão de Chefe de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda
Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 119, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Giann Magna de Oliveira Almeida de Moura, Técnica Judiciária, para
o cargo de provimento em comissão de Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador
Pedro Nelson de Miranda Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 120, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Jeieli Lane Ramos Gonçalves Salvador para o cargo de provimento
em comissão de Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda
Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 121, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Mila Barbosa Cosson para o cargo de provimento em comissão de
Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 122, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Gustavo Costa Folha para o cargo de provimento em comissão de
Assessor Técnico de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 123, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
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resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Meryelen Sera Wille Negre para o cargo de provimento em comissão
de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 124, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Jackeline Ferreira Paz para o cargo de provimento em comissão de
Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 125, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015621-7,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Josina da Silva Morais para o cargo de provimento em comissão de
Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 126, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015802-3,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Josiane de Paula e Silva Genevro do cargo de provimento em
comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 127, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015802-3,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Michele de Souza Costa Romero do cargo de provimento em
comissão de Chefe de Divisão de Correição e Inspeção Judicial e Administrativa CGJUS.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 128, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015802-3,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Michele de Souza Costa Romero para o cargo de provimento em
comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 129, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015783-3,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Juliana Gomes dos Santos Borges Bucar do cargo de provimento
em comissão de Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Decreto Judiciário Nº 130, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015783-3,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Rafael Sulino de Castro para o cargo de provimento em comissão de
Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 131, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015781-7,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Luana Cardoso de Freitas do cargo de provimento em comissão de
Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 132, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015781-7,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Mariana Luylla Queiroz de Miranda Paiva para o cargo de provimento
em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 133, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000016246-2,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Maíra Bogo Bruno do cargo de provimento em comissão de
Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 134, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000016246-2,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Juliana Gomes dos Santos Borges Bucar para o cargo de provimento
em comissão de Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 103, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015780-9,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Wallyson Lemos dos Reis Oliveira do cargo de provimento em
comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 104, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015780-9,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Max Suel Tavares Pinheiro do cargo de provimento em comissão de
Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Decreto Judiciário Nº 105, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015780-9,
resolve nomear, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Max Suel Tavares Pinheiro para o cargo de provimento em comissão
de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 101, de 1º de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000015466-4,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de junho de 2022, Alessandra de Noronha Carvalhal, do cargo de provimento em
comissão de Chefe de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Angela Issa Haonat.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decisões
PROCESSO
22.0.000015121-5
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 2844, de 1º de junho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação do instrutor
Mestre Richard Martins Torsiano, para ministrar o curso GOVERNANÇA DE TERRAS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,
DIREITO AGRÁRIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO?, para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins,
a ser realizado na modalidade EAD no período de 6 a 29 de junho de 2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4358297) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4355988), 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, conforme evento 4358306, com
vistas à contratação do instrutor Mestre Richard Martins Torsiano, para ministrar o curso aludido pelo valor total de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme Proposta sob o evento 4344366.
Encaminhem-se os 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 Nota de Empenho à contratada aludida.
Concomitantemente, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 1287, de 31 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 que consta nos autos SEI nº 21.0.000024495-0 e 22.0.000009414-9;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, até 30 de junho de 2022, os efeitos da Portaria nº. 104, de 24 de janeiro de 2022, que constituiu Grupo de
Trabalho, com finalidade de elaboração de minuta de normativo de constituição do Comitê de Governança da Segurança da
Informação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e respectivo Plano de Ação, para cumprimento da Resolução
nº. 396/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 26 de maio de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1299, de 01 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000016245-4,
RESOLVE:
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Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas para, sem prejuízo de suas
funções, auxiliar na Comarca de Xambioá, nos julgamentos (decisões, sentenças) e despachos, bem como realizar audiências e
presidir a sessão do Tribunal do Júri nos dias 21 e 22 de junho de 2022, conforme pauta apresentada.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1301, de 01 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno, c/c art. 35, § 1º, II, da Lei nº 1.818, de 23 de
agosto de 2007, e a decisão proferida no processo SEI nº 22.0.000012886-8,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a remoção provisória, por motivo de saúde, da servidora Fabiana da Silva Nunes, Oficiala de Justiça
Avaliadora da Comarca de Arraias para a Comarca de Palmas, pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, no
período de 31/5/2022 a 30/5/2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1304, de 01 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno, c/c art. 35, § 1º, II, da Lei nº 1.818, de 23 de
agosto de 2007, e a decisão proferida no processo SEI nº 22.0.000011882-0,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizada a remoção provisória, por motivo de saúde, da servidora Daniela Fonseca Cavalcante França, Escrivã
Judicial da Comarca de Porto Nacional para a Comarca de Palmas, pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, no
período de 27/5/2022 a 26/5/2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 1293/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do
Tribunal de Justiça.
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000016109-1; resolve:
Art. 1º. Criar Comissão de Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Joana Darc Batista Silva, matrícula nº 263644 - DPATR;
II - Moredson Mendanha de Abreu Alves, matrícula nº 352416 - DPATR;
III - Gilmar Alves dos Santos, matrícula nº 195957 - DPATR;
Art. 3º A referida comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório
conclusivo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1300/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do
Tribunal de Justiça,
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CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000014188-0; resolve:
Art. 1º. Criar Comissão de Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Dorvely Sobrinho Costa, matrícula nº 353219 - DINFR;
II - Edward Afonso Kneipp, matrícula nº 35279 - DINFR;
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416 - DPATR;
IV - Valteir Antonio da Silva, matrícula nº 361911 - ASMIL;
V - Ronildo Pereira da Silva, matrícula nº 363872 - ASMIL.
Art. 3º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1375/2022, de 01 de junho 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 2022/116334 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria de Fatima Soares Araujo Souza, Matrícula 990416, o valor de R$
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do
Tocantins-TO para Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar estudo
social, determinado no processo 0006469-92.2020.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1376/2022, de 01 de junho 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 2022/116335 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Georgia Veronica Barcelos de Lima, Matrícula 990323, 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 Guarai-TO
para Itacaja-TO, no período de 03/06/2022 a 04/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000724-24.2021.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1377/2022, de 01 de junho 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 2022/116325 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Viviane Rosa Martins, Matrícula 990294, 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 Barra do Ouro-TO,
no período de 07/06/2022 a 07/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 001234648.2022.8.27.2729.
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 1378/2022, de 01 de junho 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 2022/116201 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Edgar Henrique Hein Trapp, Matrícula 990124, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Guarai-TO para Colinas do
Tocantins-TO, no período de 07/06/2022 a 07/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 22.0.000012265-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1379/2022, de 01 de junho 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 2022/116203 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Dayanne Rocha da Costa, Matrícula 990070, 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 Brejinho de
Nazare-TO, no período de 09/06/2022 a 09/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0011208562021.827.272737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1380/2022, de 01 de junho 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 2022/116198 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jildailde Rodrigues da Costa Oliveira, Matrícula 363772, o valor de R$
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO
para Distrito do Município de Origem-TO, no período de 09/06/2022 a 09/06/2022, com a finalidade de realizar estudo
pedagógico, determinado no processo 00029034920228272737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1381/2022, de 01 de junho 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 2022/116337 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Giseli da Silva Gonçalves, Matrícula 363312, 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 Ponte Alta do Tocantins-TO
para Aparecida do Rio Negro-TO, no período de 04/06/2022 a 05/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0000121-72.2022.8.27.2736.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1382/2022, de 01 de junho 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 2022/116241 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Samir Ryam Gabriel Dias Leão, Matrícula 361852, o valor de R$ 994,81, relativo
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/115914 de Palmas-TO
para Luzinopolis-TO, no período de 02/05/2022 a 04/05/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Elias dos Santos de Oliveira, Matrícula 361674, o valor de R$ 994,81, relativo
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/115914 de Palmas-TO
para Luzinopolis-TO, no período de 02/05/2022 a 04/05/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.
Art. 3 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1383/2022, de 01 de junho 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 2022/116194 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Antonio Monteiro da Silva, Matrícula 361631, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Praia
Norte-TO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0000720-31.2018.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1384/2022, de 01 de junho 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 2022/116183 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joaquina Ribeiro da Silva, Matrícula 990483, 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 Itacaja-TO para Itapiratins-TO, no
período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000017174.2021.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1385/2022, de 01 de junho 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 2022/116204 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Noabia Pereira Duarte Silva, Matrícula 358780, 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 Pequizeiro-TO, no
período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinada no processo 000164947.2021.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1386/2022, de 01 de junho 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 2022/116161 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Célia Silva Araújo, Matrícula 357549, 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 Wanderlandia-TO para Zona Rural-TO,
no período de 05/06/2022 a 05/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinada no processo
00016712420218272741.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

COJUN
Informações

RELAÇÃO DAS CONTADORIAS VINCULADAS À CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA – COJUN
Nos termos do Art. 2º da Resolução nº 32/2015.
ORDEM
COMARCA
SERVIDOR
CARGO
MATRÍCULA
1ª CONTADORIA
ALVORADA
OLMERINDA RODRIGUES DA CONTADORA/DISTRIBUIDORA
89040
SILVA
2ª CONTADORIA
ANANÁS
KATIA MARIA ANGELO DE
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
352584
SOUSA
3ª CONTADORIA
ARAGUAÇU
MARILDA ROSA LEAL LIMA
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
52661
4ª CONTADORIA
ARAGUAINA
LUCIANA FLAVIA DE ASSIS
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
352494
5ª CONTADORIA
ARAGUATINS
ARTHUR EMILIO GALDINO DE
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
352498
SOUSA
6ª CONTADORIA
ARRAIAS
LUCIENE ARAUJO MADUREIRA CONTADORA/DISTRIBUIDORA
141271
7ª CONTADORIA
COLINAS DO
MARIA DA GLÓRIA FRAZÃO CONTADORA/DISTRIBUIDORA
219156
TOCANTINS
BRANDÃO
8ª CONTADORIA
COLMEIA
SANDRA LAURINDA LOPES
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
90161
9ª CONTADORIA
CRISTALÂNDIA
EVA ALEXANDRE PEREIRA
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
48647
10ª CONTADORIA FIGUEIRÓPOLIS
FRANCIELMA COELHO DE
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
93348
AGUIAR
11ª CONTADORIA
FILADÉLFIA
MARINEIDA OLIVEIRA DE SOUSA CONTADORA/DISTRIBUIDORA
146452
WALKER
12ª CONTADORIA
GOIATINS
JOSÉ CARLOS PEREIRA COSTA CONTADOR/DISTRIBUIDOR
226357
13ª CONTADORIA
GURUPI
ADILTON PEREIRA DOS SANTOS CONTADOR/DISTRIBUIDOR
353096
14ª CONTADORIA
ITAGUATINS
CHARLES BRITO NERES
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
91942
15ª CONTADORIA NOVO ACORDO
JAMISSON SILVA SANTOS
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
352913
16ª CONTADORIA
PALMAS
CLEYJANE MOURA DA CUNHA CONTADORA/DISTRIBUIDORA
107269
17ª CONTADORIA
PALMAS
DANIEL BUENO AMORIM
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
364414
18ª CONTADORIA
PALMAS
GARDEL DA CRUZ ROCHA
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
364894
19ª CONTADORIA
PALMAS
JOSÉ CARLOS PINTO MARINHO CONTADOR/DISTRIBUIDOR
365128
20ª CONTADORIA
PALMAS
MARCIA ANDREA CAMPELO CONTADORA/DISTRIBUIDORA
352914
GALVÃO
21ª CONTADORIA
PALMAS
MARTA APARECIDA DA SILVA CONTADORA/DISTRIBUIDORA
364456
SOARES
22ª CONTADORIA
PALMAS
POLLIANNA BARROS MARQUES CONTADORA/DISTRIBUIDORA
364543
23ª CONTADORIA
PALMAS
THIAGO GOMES SERTÃO VIEIRA CONTADOR/DISTRIBUIDOR
352628
24ª CONTADORIA PALMEIRÓPOLIS
CLEIDE BARBOSA NERES
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
97924
25ª CONTADORIA
PEIXE
WAINER DE MATOS
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
352598
26ª CONTADORIA
PIUM
SHEILA BARROS MORENO
CONTADORA/DISTRIBUIDORA
96437
27ª CONTADORIA
PONTE ALTA
EVILSON DIAS PIMENTA
CONTADOR/DISTRIBUIDOR
92939
28ª CONTADORIA PORTO NACIONAL NIELY TALLES TAVARES DE SÁ CONTADOR/DISTRIBUIDOR
352475
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 042/2022
AMPLA CONCORRÊNCIA
Processo nº 21.0.000011991-9 - UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 042/2022
Tipo: Menor Preço por item/grupo de itens.
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva permanente e chamada de
emergência, com fornecimento de peças para atender os aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do
Anexo I do Poder Judiciário e dos Fóruns Comarcas de Palmas, Guaraí, Gurupi, Paraíso e Porto Nacional.
Disponibilidade do Edital: Dia 02/06/2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/)
Data da abertura da sessão: Dia 15 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, 01 de junho de 2022.
Pauline Sabará Souza
Pregoeira

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000014612-2
CONTRATO Nº 232/2022
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Lucas Ferreira Gomes
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Cristalândia.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022
PROCESSO 22.0.000001985-6
CONTRATO Nº 197/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial - Ltda
OBJETO:Contratação de empresa para gerenciamento de manutenção (preventiva e corretiva com fornecimento de
peças/equipamentos/acessórios, pneus e lavagem de veículos), implantação e operação de um sistema informatizado/integrado
com utilização de cartão magnético via WEB, compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados de
manutenção através da rede de lojas e oficinas credenciadas pela CONTRATADA para atender à frota de veículos do
CONTRATANTE.
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VALOR: O valor global estimado deste Contrato é de R$ 738.700,00 (setecentos e trinta e oito mil e setecentos reais), pelo
período de 12 (doze) meses, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
deste Contrato:
VIGÊNCIA: Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 20 de agosto de 2022, podendo ser prorrogado
por igual período até 60 (sessenta meses), nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, em caso de interesse das
partes.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 26/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59/2022
PROCESSO 22.0.000012307-6
CONTRATO Nº 230/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes – Ltda
OBJETO: Aquisição de crachás funcionais para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais), compreendendo todas
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos crachás.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4288
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 65/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 180/2021
PROCESSO 21.0.000025973-7
CONTRATO Nº 228/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Liceri Comércio de Produtos em Geral – Ltda
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 12.169,60 (doze mil cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 8/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2021
PROCESSO 21.0.000020197-6
CONTRATO Nº 226/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Sig Comercial - EIRELI
OBJETO: Aquisição de mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 74.175,00 (setenta e quatro mil cento e setenta e cinco
reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentária
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos mobiliários.
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UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52
FONTE DE RECURSOS: 1756
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 9/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2022
PROCESSO 22.0.000010978-2
CONTRATO Nº 207/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Distribuidora Nunes - Ltda
OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha, cadeiras e mesas, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 56.415,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e quinze reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho de 2022.

Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 45/2021
PROCESSO 21.0.000002676-7
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Paulo Pimentel Gomes Neto
OBJETO: Constitui objeto do presente Instrumento a alteração do item 1.1, da Cláusula Primeira do Termo de Credenciamento
nº 45/2021, para inclusão da prestação de serviços como facilitador da justiça restaurativa pelo CREDENCIADO, conforme Ficha
de Inscrição acostada aos autos no evento 4340569 e Manifestação CREDESC-NUPEMEC, evento 4340574, com fulcro na
Cláusula Décima Sexta do referido Termo de Credenciamento. Desta forma, o item 1.1 passa ter a seguinte redação:
"CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de CONCILIADOR e
FACILITADOR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins,
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguaína".
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 215/2021
PROCESSO 21.0.000004478-1
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Gente Seguradora S.A
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o acréscimo do percentual aproximado de 1,469% sobre o valor inicial do
Contrato nº. 215/2021, com fulcro na Cláusula Primeira, subitem 1.4 e Sétima, subitem 7.3, ambas do Instrumento contratual,
bem como no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/1993.
DO ACRÉSCIMO: O acréscimo do percentual aproximado de 1,469% sobre o valor inicial do Contrato nº. 215/2021, corresponde
à quantia de R$ 3.540,50 (três mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), para inclusão da cobertura dos serviços de
seguro a 3 (três), veículos Van teto alto, Mercedes-Benz - Sprinter 416 - Extra Longa e 1 (um), veículo SUV TRAILBLAZER 2.8L
4X4, conforme Memorando nº 1041/2022, evento 4327189 e Proposta de Endosso de Modificação 01.31.131135.2.5, evento
4327210, apresentada pela CONTRATADA.
O valor global do Contrato nº 215/2021, após o acréscimo, passará de R$ 256.799,39 (duzentos e cinquenta e seis mil
setecentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos), para R$ 260.339,89 (duzentos e sessenta mil trezentos e trinta e
nove reais e oitenta e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
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FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho de 2022.

Extratos

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 32/2022:
PROCESSO: 22.0.000015607-1
OBJETO: Adesão pela delegatária Dilvia Paiva Cardoso, Interina do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos
e Documentos, Protestos, Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Itapiratins/TO, 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: 31 de maio de 2022.
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 29/2022:
PROCESSO: 22.0.000015273-4
OBJETO: Adesão pela delegatária Antonia de Oliveira de Sá, Oficial de Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, no
Distrito de Buriti/TO, 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: 1 de junho de 2022.
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 30/2022:
PROCESSO: 22.0.000015343-9
OBJETO: Adesão pela delegatária Valdilea Maria Leão Pereira Souza, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas
Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas, no Distrito de Centenário, 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: 1 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 306/2021
PROCESSO 21.0.000018954-2
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Edivalda Pinto de Paiva
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga EDIVALDA PINTO DE PAIVA, da
prestação de serviços na especialidade de pedagogia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Natividade e Cidade de
Natividade, com fulcro na alínea "c", da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 306/2021.
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 93/2020
PROCESSO 20.0.000011624-7
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Wilvilândia Dalvino de Alencar Moura
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, WILVILÂNDIA DALVINO DE ALENCAR MOURA, da
prestação de serviços de CONCILIADOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguatins, com fulcro no subitem 8.1.3, da Cláusula
Oitava do Termo de Credenciamento nº 93/2020.
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho de 2022.

Termos de doação

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
TERMO DE DOAÇÃO Nº 19/2022
PROCESSO: 22.0.000007213-7
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
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DONATÁRIA: Secretaria da Administração do Estado do Tocantins
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº
8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 397/2022, de 31 de maio de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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 ROSIMAR JOSÉ DE FARIA PIRES, matrícula nº 144360, ocupante do
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de
27/05/2022 a 27/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116280;
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
145847

ROSINETO DA SILVA RITA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

27/05/2022 à 27/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 398/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora CLAUDIA FELIX DE LIMA,
matrícula nº 188332, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA
DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116273;
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
207852

ULLY REJANE CAVALCANTE SIMOES NUNES DA
ESTATUTÁRIO
SILVA

TÉCNICO
JUDICIÁRIO

06/04/2022 à
07/04/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 399/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
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CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora CLAUDIA FELIX DE LIMA,
matrícula nº 188332, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA
DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, no período de 12/05/2022 a 13/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116272;
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
207852

ULLY REJANE CAVALCANTE SIMOES NUNES DA
ESTATUTÁRIO
SILVA

TÉCNICO
JUDICIÁRIO

12/05/2022 à
13/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 400/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora CLAUDIA FELIX DE LIMA,
matrícula nº 188332, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA
DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, no período de 09/05/2022 a 11/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116271;
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
207852

ULLY REJANE CAVALCANTE SIMOES NUNES DA
ESTATUTÁRIO
SILVA

TÉCNICO
JUDICIÁRIO

09/05/2022 à
11/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 401/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora CLAUDIA FELIX DE LIMA, matrícula nº 188332, ocupante do cargo
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, no período
de 04/05/2022 a 06/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116270;
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
207852

ULLY REJANE CAVALCANTE SIMOES NUNES DA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO

04/05/2022 à
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Cargo

Período

JUDICIÁRIO

06/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 402/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora CLAUDIA FELIX DE LIMA, matrícula nº 188332, ocupante do cargo
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, no período
de 18/04/2022 a 20/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116269;
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
207852

ULLY REJANE CAVALCANTE SIMOES NUNES DA
ESTATUTÁRIO
SILVA

TÉCNICO
JUDICIÁRIO

18/04/2022 à
20/04/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 403/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora CLAUDIA FELIX DE LIMA, matrícula nº 188332, ocupante do cargo
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, no período
de 11/04/2022 a 12/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116268;
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
207852

ULLY REJANE CAVALCANTE SIMOES NUNES DA
ESTATUTÁRIO
SILVA

TÉCNICO
JUDICIÁRIO

11/04/2022 à
12/04/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 829/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, 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;
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Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor DALTON RODRIGUES DA SILVEIRA, matrícula nº 110188, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2024, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcelo Laurito Paro
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 830/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais e na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor TARCYES HENKELL CARNEIRO ASSUNÇÃO, matrícula nº 261748, relativas ao
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2024, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcelo Laurito Paro
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 404/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GOIATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença maternidade, da servidora ELISANIA MAURICIO DE ANDRADE, matrícula nº
353123, ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE GOIATINS - 1ª VARA
CRIMINAL, no período de 11/05/2022 a 07/09/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116304;
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
358142

ORCEAN OLIVEIRA COSTA E SILVA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

11/05/2022 à 07/09/2022

Publique-se. Cumpra-se.
GILSON COELHO VALADARES
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 831/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA ERENICE DA SILVA RIBEIRO VALADARES, matrícula nº 353118, relativas ao
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2023, em razão de interesse da administração.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 832/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor DHIOGO RODRIGO DE OLIVEIRA, matrícula nº 352939, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 27/06 a 26/07/2024, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 833/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELIZANGELA GOMES SOARES, matrícula nº 246153, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabiano Ribeiro
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 834/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora SANDRESSA DE SOUZA REBOUÇAS, matrícula nº 353061, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabiano Ribeiro
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 835/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias da servidora LEIDE SOCORRO MONTEIRO VAS, matrícula nº 242165, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabiano Ribeiro
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 836/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor FABIANO ALVES MENDANHA, matrícula nº 241952, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabiano Ribeiro
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 405/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor EDMILSON DE SOUSA GOMES, matrícula nº 148446, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116333;
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
354744

ROBERT ALEXANDRE AMORIM

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

01/06/2022 à 30/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FABIANO RIBEIRO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 837/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora BETHANIA TAVARES DE ANDRADE, matrícula nº 352627, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 25/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 25/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 25/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcelo Eliseu Rostirolla
Diretor do Foro Substituto
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 406/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora ROSI SOUZA GUIMARÃES DA
GUARDA VILANOVA, matrícula nº 95440, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE
MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL, no período de 03/05/2022 a 31/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116355;
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
141467

MARIA SEBASTIANA GALVAO DA SILVA

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO

03/05/2022 à 31/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 838/2022, de 01 de junho 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 OTACILIO RIBEIRO DE SOUSA NETO, matrícula nº 992389, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 30/05 a 28/06/2022, a partir de 30/05/2022 até 28/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 839/2022, de 01 de junho 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 JOAO LUIZ DE CARVALHO LOUREIRO, matrícula nº 358230, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 20/11 a 19/12/2023, 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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PORTARIA FÉRIAS Nº 840/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALINE FEITOSA SOUSA, matrícula nº 357958, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 841/2022, de 01 de junho 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 TADEU PASSARINI FILHO, matrícula nº 357560, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 842/2022, de 01 de junho 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 FERNANDA CARLA ZANOM, matrícula nº 354790, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/06/2023, 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
PORTARIA FÉRIAS Nº 843/2022, de 01 de junho 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:
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Art. 1º Suspender as férias do servidor HARLY CARREIRO VARÃO, matrícula nº 352468, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 31/05 a 29/06/2022, a partir de 31/05/2022 até 29/06/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 844/2022, de 01 de junho 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 ANDRÉ RICARDO DE ÁVILA JANJOPI, matrícula nº 352115, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 845/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA LUIZA DA CONSOLAÇÃO PEDROSO NASCIMENTO, matrícula nº 26563,
relativas ao período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/11 a 02/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 846/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora DEBORA REGINA HONORIO GALAN, matrícula nº 237154, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/04 a 02/05/2023, 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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PORTARIA FÉRIAS Nº 847/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora JULIENE GUEDES DA SILVA MAZEIRO, matrícula nº 151169, relativas ao período
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 20/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 20/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 14/11 a 03/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 848/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALDENI BRITES DE SOUZA , matrícula nº 358236, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 31/05 a 29/06/2022, a partir de 31/05/2022 até 29/06/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 849/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora LAURA TIMPONI MEDEIROS, matrícula nº 357259, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/06/2023, 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
PORTARIA FÉRIAS Nº 850/2022, de 01 de junho 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:
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Art. 1º Suspender as férias da servidora CELMA BARBOSA PEREIRA, matrícula nº 352854, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 31/05 a 29/06/2022, a partir de 31/05/2022 até 29/06/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 851/2022, de 01 de junho 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 PAULO VITOR GUTIERREZ DE OLIVEIRA, matrícula nº 352655, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 852/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ROSANA ARAUJO DOS SANTOS, matrícula nº 183543, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 23/05 a 11/06/2022, a partir de 23/05/2022 até 11/06/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 20/11/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 853/2022, de 01 de junho 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 DIEGO GONÇALVES SANTANA BORGES, matrícula nº 235944, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2023, 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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PORTARIA FÉRIAS Nº 854/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora IACIRA VALPORTO SANTOS, matrícula nº 253354, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01 a 30/06/2023, 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
PORTARIA FÉRIAS Nº 855/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor WILLIAN CHARLIS GABRIEL PIRES, matrícula nº 352499, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Ariostenis Guimarães Vieira
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 856/2022, de 01 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor THEODOMIRO PEREIRA CHAVES, matrícula nº 353958, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 06/02 a 07/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jefferson David Asevedo Ramos
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 857/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias da servidora ADRIANA DA SILVA PARENTE COELHO, matrícula nº 84447, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 858/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora LAIS MEIRELES LEAO, matrícula nº 353985, relativas ao período aquisitivo 2019/2020,
marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 16/11 a 15/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 859/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor PAULO CEZAR ALEXANDRE JÚNIOR, matrícula nº 353599, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 860/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora RAFAELA MOREIRA SPINOLA DE CASTRO, matrícula nº 352196, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/06/2022, a partir de 01/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 407/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor RENATO RODRIGUES DE SOUZA,
matrícula nº 213958, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA
CRIMINAL, no período de 24/05/2022 a 22/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116305;
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
363621

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO E
SILVA

CEDIDO AO
TJTO

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

CEDIDO AO
TJTO

24/05/2022 à
22/06/2022
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