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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000204-94.2002.8.27.2706/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000204-94.2002.8.27.2706/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
1º APELADO: SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA (RÉU)
ADVOGADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO (OAB TO006146)
ADVOGADO: FERNANDO EDUARDO MARCHESINI (OAB TO002188)
2º APELADO: ERIKA BATISTA HALUN (RÉU)
ADVOGADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO (OAB TO006146)
ADVOGADO: FERNANDO EDUARDO MARCHESINI (OAB TO002188)
3º APELADO: FERNANDO ABRAO HALUM JUNIOR (RÉU)
ADVOGADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO (OAB TO006146)
ADVOGADO: FERNANDO EDUARDO MARCHESINI (OAB TO002188)
4º APELADO: FERNANDO ABRAO HALUM (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
FAZENDA PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DO ESTADO NA ORIGEM REQUERENDO DILIGÊNCIAS. NULIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decretação do abandono de causa pelo autor
deve ser precedida de intimação pessoal da parte para manifestação em 05 dias, conforme determinação do art. 485, § 1º do
CPC. Não sendo intimada a parte pessoalmente, impossível a decretação do abandono de causa. 2. É nula a sentença em ação
de execução fiscal que declara abandono da causa, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, sem, contudo,
assegurar ao exequente, mediante ciência pessoal, a oportunidade de promover o regular andamento do feito, descaracterizando
a desídia que autoriza a extinção do feito sem o exame de mérito, mormente porque a mera intimação eletrônica do procurador é
insuficiente para suprir a determinação da norma em comento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que não
tenha o Estado prestado justificativa quanto à ausência de impulsionamento do feito, é evidente que atendeu ao comando judicial
e requereu diligências que entedia pertinentes ao caso, não se configurando a inércia hábil a ensejar a extinção por abandono. 4.
Seja pela ausência de intimação pessoal do apelante, seja pela manifestação de impulsionamento do feito na origem, deve ser
desconstituída a sentença para que os autos retornem à origem e tenham regular prosseguimento, porquanto não observado o
procedimento previsto no art. 485, § 1º do CPC. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o
retorno dos autos à instância originária para regular prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença
recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária para regular prosseguimento do feito, ante à não configuração do
abandono da causa, por ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento no feito, nos termos do art. 485, III e
§ 1º do CPC, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028036-64.2019.8.27.0000/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: JOSÉ RIBEIRO
ADVOGADO: HAVANE MAIA PINHEIRO DE SOUZA (OAB TO002123)
ADVOGADO: HAINER MAIA PINHEIRO (OAB TO002929)
1º APELADO: PAULO AUGUSTO COSTA
ADVOGADO: FERNANDO PALMA PIMENTA FURLAN (OAB TO001530)
2º APELADO: MARCOS AURÉLIO ARAUJO BARBOSA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
JUIZO SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GURUPI
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE
REQUERIMENTO DO RÉU/EXECUTADO. SÚMULA Nº 240, DO STJ. APLICAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA
CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1- Indevida a extinção do processo por abandono se o Executado, já citado e representado
nos autos, não formula qualquer requerimento naquele sentido, conforme disposto na Súmula nº 240, do STJ. 2- Deve ser
cassada a sentença que extinguiu o feito por abandono, para que seja retomado o curso do processo. 3- Omissão reconhecida.
4- Recurso provido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer dos
aclaratórios e DAR-LHES PROVIMENTO, para reconhecer a omissão apontada e cassar a sentença, determinando a retomada
do regular processamento do feito de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de maio de 2022.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000663-81.2011.8.27.2706/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000663-81.2011.8.27.2706/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
1º APELADO: JOSÉ FERREIRA DE CASTILHO (RÉU)
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE)
2º APELADO: JOSE FERREIRA DE CASTILHO (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS PRAZOS
DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO AUTOMÁTICOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo de suspensão de 01 (um) ano a que se refere os §§ 1º e 2º do artigo 40 da Lei
de Execuções inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis. 2. Ainda segundo o STJ, transcorrido o referido prazo de suspensão sem que sejam
localizados bens ou devedores, inicia-se, também automaticamente, a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, findo
o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, até mesmo de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretála de imediato. 3. Verifico que houve o transcurso de mais de 07 (sete) anos desde a data da intimação do exequente acerca da
primeira tentativa de penhora. Destarte, coaduno com o entendimento do Magistrado de primeiro grau e reconheço que se
consumou a prescrição intercorrente do crédito tributário, no caso dos autos, pelo transcurso legal do prazo prescricional de 05
anos (cinco) e dos demais requisitos estabelecidos em lei, devendo a sentença ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a sentença. Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido
fixados na sentença, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010089-56.2021.8.27.2706/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: VALDIR QUEIROZ DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: CELIA CILENE DE FREITAS PAZ (OAB TO01375B)
ADVOGADO: JOÃO MARCOS FREITAS NETO PAZ (OAB TO005891)
APELADO: FRIGORÍFICO FRIMAR ARAGUAÍNA LTDA. (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO INTERESSADO.
EXEGESE DO ART. 261-A DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. NÃO CONSTITUI REQUISITO PARA O AJUIZAMENTO DO
PEDIDO. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. Uma interpretação cautelosa da norma jurídica revela
claramente que a via extrajudicial da usucapião é uma faculdade colocada à disposição do interessado, o que se conclui pela
expressão consignada no art. 261-A, caput, – sem prejuízo da via jurisdicional -, o que implica dizer que o interessado pode optar
pela via administrativa, sem prejuízo da escolha da via judicial. 2. Por sua vez, o § 9º dispõe que mesmo em caso de rejeição do
pedido extrajudicial o interessado pode ingressar em juízo, inclusive, nos casos em que houve oposição, o registrador deve
remeter os autos ao juízo competente, segundo a dicção do § 10, reforçando a conclusão acerca da faculdade da utilização da
usucapião extrajudicial. 3. Em casos idênticos a jurisprudência doméstica já assentou o entendimento de que a usucapião
extrajudicial não é requisito para o ingresso da usucapião judicial, sendo apenas uma faculdade conferida à parte. 4. Recurso
provido para desconstituir a sentença de extinção, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, a fim de desconstituir a sentença de extinção, retornando os autos à
origem para o seu regular processamento, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dr.
Moacir Camargo de Oliveira. Palmas, 11 de maio de 2022.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ANANÁS
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 ( TRINTA) DIAS
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito,desta cidade e Comarca de Ananás/TO, no uso de suas
atribuições, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação, virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta
respectiva Escrivania Cível tramita os autos de nº 00003958220158272703, proposta por EVANDRO RODRIGUES DA LUZ, em
face de RICHARDSON REESE - EPP e M. H. REFLORESTAMENTO LTDA ME e por meio deste citar os requeridos
RICHARDSON REESE - EPP, M. H. REFLORESTAMENTO LTDA ME E, LEO INÁCIO LONDERO, residente e domiciliado em
local incerto e não sabido, para no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação, contestar a presente ação, caso
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queira, cientificando-lhe que a não contestação, implica em revelia e confissão quanto a matéria de fato, presumindo-se como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob pena de nomeação de curador especial artigo 9º do CPC.e para que ninguém
alegue ignorância, sobretudo a requerida, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta Comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 02/06/2022. Eu Ariné Monteiro de Sousa, escrivã , digitei
e conferi.

1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais
da Comarca de Ananás -TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
vir ou dele conhecimento tiver, que por esse meio vem INTIMAR o acusado WENEDES NEPOMUCENO AMARANTE, Brasileiro,
nascido aos10/02/1985, natural de Ananás/TO, filho de Raimundo Nepomuceno Amarante e Tereza Ferreira Fernandes,
residente na Rua Vitória da Conquista, Quadra 03, Lote 08, Araguaína Sul II, Araguaína-TO, atualmente com endereço incerto e
não sabido, da sentença proferida no evento 126, nos autos Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0001655-92.2018.8.27.2703
/TO, cuja parte dispositiva final é o seguinte: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para os fins de
condenar o réu WENEDES NEPOMUCENO AMARANTE, devidamente qualificado na inicial, como incurso nas penas do artigo
147, caput, na forma da Lei 11.340/2006, aplicando-se a agravante disposta no artigo 61, inciso “f”, c/c artigo 329, caput, todos
do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, crime em que foi vítima Eliane Oliveira Brito.Da Dosimetria da
Pena:Conforme se depreende do art. 68, CPB, o juiz ao elaborar o cálculo da pena deverá, inicialmente, fixar a pena-base (art.
59), em seguida deverá levar em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de aumento e
as causas de diminuição.Quando da fixação da pena-base, art. 59, CPB, o magistrado deverá observar oito circunstâncias, a
saber: a) culpabilidade; b) antecedentes; c) conduta social; d) personalidade do agente; e) motivos; f) circunstâncias; g)
consequências do crime; h) comportamento da vítima. Do crime de ameaça. I. Das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CPB):I.I. Da
Culpabilidade: Ao discorrer sobre a culpabilidade, assevera o autor Julio Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, 6ed, São
Paulo, Atlas, 2007, p. 460, o seguinte: “Em primeiro lugar, nas circunstâncias judiciais, a lei menciona a culpabilidade do agente,
tida na reforma penal como o fundamento e a medida da responsabilidade penal, o juízo de reprovação a cargo do juiz, que deve
atentar para as circunstâncias que envolveram o ilícito.”. Analisando os autos, observa-se que a culpabilidade se demonstra
latente, uma vez que ficou comprovada com a instrução penal a intenção do agente em ameaçar a vítima. Todavia tal
circunstância não pode ser valorada de forma negativa, tendo em vista fazer parte do próprio tipo penal. I.II. Dos Antecedentes:
Com relação aos antecedentes, o professor Luiz Flávio Gomes, in, Direito Penal, Parte Geral, Culpabilidade e Teoria da Pena,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 75, conceitua os antecedentes como sendo “a vida pregressa do agente, sua
vida ‘anteacta’. São bons ou maus”. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão abaixo transcrito
que o simples fato de o acusado responder a processos criminais, sem que para tanto haja trânsito em julgado, não configura
maus antecedentes. In verbis: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) AÇÕES PENAIS EM CURSO
CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO
COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA.(...) 2. É pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de ser vedada a utilização de processos e inquéritos em andamento para a caracterização
de maus antecedentes. (...)” (STJ. 5T. HC 150266/MS. Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES - DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/CE. DJ 19/11/2009). Nesse sentido, é o texto da Súmula n 444/STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base”. Portanto, não existem razões para apreciar essa circunstância judicial de forma
negativa. I.III. Da Conduta Social: A conduta social, segundo doutrina de Ricardo Augusto Schimitt, op cit p. 67, “Trata-se do
comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto
perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho”. As provas produzidas durante a instrução
criminal não forneceram dados acerca do comportamento do acusado em seu seio social. Assim, razão pela qual não há como
valorar tal circunstância de forma prejudicial ao réu. I.IV. Da Personalidade: Com relação à personalidade, diz Ricardo Augusto
Schimitt, op cit p. 68 que “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu
temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes
precipitadas, dentre outras.” E acrescenta, que “Trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia, da biologia,
do que da ciência do direito, uma vez que se deve mergulhar no interior do agente e buscar se avaliar sua maneira de ser, de
agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior”. Os argumentos expostos quando da análise da conduta social devem ser
repetidas para a personalidade, qual seja, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente.
I.V. Dos Motivos do Crime: A propósito, transcrevo a lição de Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 6ª ed. São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 359/361, acerca da circunstância judicial ora analisada: “(...) são os precedentes que
levam à ação criminosa. O motivo, cuja forma dinâmica é o móvel, varia de indivíduo a indivíduo, de caso a caso, segundo o
interesse ou o sentimento (...)”. Inexistem provas das razões do crime, razão pela qual não se deve valorizar tal circunstância de
forma negativa. I.VI. Das Circunstâncias do Crime: No tocante às circunstâncias do crime, conceituada pelo autor Guilherme de
Souza Nucci (op cit) como sendo “os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito”,
ou no dizer de Ricardo Augusto Schimitt (op cit p. 71), no “modo operandi empregado na prática do delito. São elementos que
não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação
delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros”. Observando os fólios processuais, vê-se
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que as circunstâncias do crime se mostraram negativas, na medida em que o acusado se encontrava sob efeito de bebida
alcoólica. I.VII. Das Consequências do Crime: Segundo o autor Ricardo Schimitt (op cit p. 73), as consequências do crime
“Revelam-se pelo resultado da própria ação do agente. São os efeitos de sua conduta. Devem ser aferidos o maior ou o menor
dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares. Busca-se
analisar o alarme social do fato, bom como sua maior ou menor repercussão e efeitos”. Para o autor Julio Fabbrini Mirabete, (op
cit p. 472) as conseqüências do crime se referem a atitude “após a conduta criminosa indicadora de insensibilidade ou
indiferença ou arrependimento, ou se relacionar com a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime”. Analisando os
autos, em especial as declarações da vítima, pode-se observar que esta não sofreu abalos psicológicos após o fato criminoso.
I.VIII. Do Comportamento da Vítima: Relativamente ao comportamento da vítima, reconheço que a ofendida em nada contribuiu
para a prática delitiva. Assim, nos termos do art. 59, CPB e ante os argumentos acima expostos, fixo a pena-base em 03 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção. II. Das Circunstâncias Agravantes e Atenuantes: Inexistem agravantes e atenuantes. III.
Das Causas de Aumento de Diminuição: Presente a causa de aumento prevista no artigo 61, II, "f" do CP, motivo pelo qual
agravo a pena em 15 (quinze) dias. Destarte, ficam assim estabelecidas a pena: 4 (quatro) meses de detenção. Do crime de
resistência. I. Das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CPB): Conforme explanado acima, apenas uma circunstância deve ser
valorada negativamente, as circunstâncias do crime, considerando que o acusado se encontrava sob efeito de bebida
alcoólica, portanto fixo a pena base em 4 (quatro) meses de detenção. II. Das Circunstâncias Agravantes e Atenuantes:
Inexistem agravantes e atenuantes. III. Das Causas de Aumento de Diminuição: Não se mostram presentes nenhuma causa de
aumento ou de diminuição. Destarte, ficam assim estabelecidas a pena: 4 (quatro) meses de detenção. Assim, nos termos do art.
69, do CP, somo as penas para fixar a pena final em 8 (oito) meses de detenção. 3. Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:
Fixo o regime aberto para o cumprimento inicial das penas, nos termos do art. 33, §2º, c, CPB. 4. Da Substituição da Pena
Privativa de Liberdade e do Sursis Penal: No termos do art. 44, I e art. 77, ambos do CPB, deixo de substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direito e deixo de suspender a pena, pelo fato de ter praticado grave ameaça à pessoa, e ainda, existir
circunstâncias judiciais reconhecidas negativamente.5. Do Direito de Recorrer em Liberdade: Reconheço ao acusado o direito de
recorrer em liberdade. 6. Da Reparação do Dano: Fixo o dano moral em R$1.000,00 (mil reais), por entender que este valor
atender a uma justa indenização, já que não representa enriquecimento ilícito por parte da ofendida, bem como representa
punição suficiente para o acusado. Das Deliberações Finais: Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. (art.
804 do CPP), as quais ficarão suspensas pelo período de 5 anos, na medida em se trata de pessoa pobre na forma da lei,
porquanto representada pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado: a) lancem-se o nome do condenado no rol dos
culpados, designando-se audiência admonitória ou requisitando a sua realização por meio de carta precatória, se for o caso, para
a execução da sentença, intimando-os para recolher o valor das custas processuais; b) Proceda-se as comunicações de praxe;
c) oficie-se ao Cartório Eleitoral para suspensão dos direito políticos. Intime-se a vítima da presente sentença. P.R.I. 31 de
agosto de 2022. Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz de Direito. 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 Ananás, Estado do Tocantins, aos 01 de junho de 2022. Eu,
Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu.

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

Edital de Citação com prazo de 15 dias
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito titular da1ª Vara Criminal desta Comarca FAZ SABER a todos os que o presente edital
virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o (a) acusado(a): JOSE CARLOS CORREIA PEREIRA,
brasileiro, serralheiro, nascido aos 25.09.1985, natural de Carolina-MA, filho de Domingos Alves Bezerra e Maria Nazaré Pereira,
inscrito no CPF sob o nº. 060.222.381- 45, residente na Rua Azulão, s/nº, Setor Maracanã, Araguaína-TO ou na Rua Tucano,
Qd. 30, Lt. 08, Setor Maracanã, Araguaína-TO ou na Rua Tiradentes, nº. 1493, Setor Carajá, Araguaína-TO, o(a) qual foi
denunciado(a) nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, sob as diretrizes
da Lei 8.072/90, nos autos da ação penal nº 0009666-62.2022.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica
citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital,
cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da
Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 02 de junho de 2022 Eu, Horades da Costa Messias, técnica
judiciária, digitei o presente.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO: 60 DIAS
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA 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 vem INTIMAR o acusado: WELISON CORREIA MOURA, atualmente em local incerto ou não sabido,
da sentença proferida nos autos nº 0020999-79.2020.8.27.2706, movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu
desfavor, cujo dispositivo é: julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado e, como consequência natural, ABSOLVO,
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com fundamento no artigo 180, § 3º, do Código Penal, bem como artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, WELISON
CORREIA MOURA, brasileiro, pintor, nascido aos 29/03/1995, natural de Araguaína/TO, filho de Rosilene Correia da Silva e de
José dos Santos Dias Moura, CPF nº 704.780.391-23, atualmente em lugar incerto ou não sabido, da imputação relativa à
prática do crime previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal, bem como artigo 309 do Código de Trânsito
Brasileiro. Araguaína, 01 de junho de 2022. Dr. Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de todos é passado
o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via
publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 11/06/2022. Eu, Sandressa de Souza
Rebouças, servidor de secretaria, digitei o presente.

1ª vara da família e sucessões
Editais

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR C/ PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA nº.0025706-56.2021.8.27.2706,
requerida por APARECIDA FERREIRA DA LUZ, brasileira, solteira, manicure, portadora do Registro Geral nº 1.742.648,
SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 051.040.641-66, residente e domiciliada na Avenida São Francisco,
n° 658, Setor Araguaína Sul, Araguaína - TO, CEP: 77.827-030, telefone: (63) 9 9100-1449 (WhatsApp), endereço eletrônico:
aparecidaluz360@gmail.com. A Curadora foi nomeada em Substituição à Curadora anterior, Sra. Maria Eunice Ferreira da
Cruz, tendo o MM. Juiz, proferido sentença na qual deferiu o pedido de substituição do curador anteriormente nomeado e
nomeou em sua substituição a requerente, para exercer o encargo de Curadora do Interditado EMILIANO FEREIRA DA
CRUZ, brasileiro, solteiro, aposentado, nascido em 28/10/1970, natural de Carolina-MA, filho de Luiza Ferreira da Cruz, portador
da Certidão de Nascimento nº 23.439, fl. 09 do Lv. A-21 Junto ao CRC das pessoas Naturais de Carolina-MA, portador do
Registro Geral nº 915.029, 2ª via, SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 740.777.401-34, residente e
domiciliado na Rua dos Abacateiros, s/n, Quadra E01, Lote 24, Setor Araguaína Sul, CEP: 77.827-150, Araguaína - TO, telefone:
(63) 9 9284-3887 (WhatsApp/recado). Pelo MM. Juiz, no evento 10 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue
transcrita: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e
nomeio APARECIDA FERREIRA DA LUZ como curadora de seu tio EMILIANO FERREIRA DA CRUZ, para a prática de atos de
natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome
do Curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização
judicial. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando
o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem
como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos,
inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal,
entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de
que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas
obtidas pelo mesmo, de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Oficie-se ao INSS para informar a
alteração do Curador, encaminhando cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de
Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá
ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a)
Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local,
1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a)
Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a)
poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se
eletronicamente os patronos das Partes e o Ministério Público, observando o prazo em dobro se cabível. Não havendo
interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, do
CPC), e, dê-se baixa definitiva. Araguaína/TO, 28 de dezembro de 2021(ass) Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito".
E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O
processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 do processo
acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de
acesso
ao
processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica DADO
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e
vinte e dois. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, técnica judiciária-mat. 87144, digitei e conferi.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
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O Doutor FABIANO RIBEIRO – Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da 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
0017417-37.2021.8.27.2706- (Chave nº 655816998621) - proposta por MARCOS FELIPE BARBOSA SOUSA em desfavor de
ANTONIO BISPO DE SOUSA,falecido em 24/05/2021, em vida era portador do RG nº 53.057 SSP/TO e inscrito no CPF sob o
nº 565.644.221-72. Filho de Francisco Bispo de Sousa e Francisca Sales de Sousa, natural de São Félix do Piauí-PI., conforme
Certidão de Óbito Matricula 126995 01 55 2021 4 00094 152 0037026 80 lavrada junto ao CRC de Araguaína-TO., observandose 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. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (01/06/2022). Eu, Celina
Martins de Almeida/Técnica Judiciária/mat 238445, digitei.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00258130320218272706, tendo como autor Ministério Publico Estadua LORRANA PERES DOS SANTOS, brasileira, nascida em
18/08/2001, natural de Araguaína-TO, filha de Rosilene Peres de Oliveira, portadora do CPF 08561129174, sendo o presente
para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo
legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos
pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si
move a Justiça Publica, por incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, com as implicações da Lei n°. 8.072/90. Ate o
final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do
fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 02 de junho de 2022. Joao Frederico Castilho
de Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n°
00229949820188272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e GILVAN DOS SANTOS SILVA, qualificado à fl. 02
(evento 1), brasileiro, solteiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 29/09/1999, filho de Odaires das Chagas Silva e de
Marilene Francisco dos Santos, inscrito no CPF sob o n.º 625.292.583-76, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A
ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de
ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por
incurso no artigo 147 c/c o art. 70, caput, in fine (ameaça por três vezes em concurso formal imperfeito), ambos do Código Penal.
Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do
fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 02 de junho de 2022. Joao Frederico Castilho
de Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias, Nº 5564349
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 500084652.2011.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MIGUEL ARCANJO BRINGEL SANTOS e M. A. B.
SANTOS, CNPJ/CPF nº 310.888.051-91 e 05.594.390/0001-99, 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
r.Despacho proferido no evento n.º 117 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, DEFIRO em partes os
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pedidos formulados pelo exequente no evento 115 para, logo, determino, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional
e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens em nome da empresa executada e seu sócio
executado, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Central de
Execuções Fiscais que: 1. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis em nome da empresa e do sócio
executado 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 no prazo de 30 (trinta) dias acerca da
presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação
pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade
editalícia. Cumpra-se. Intime-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 02 dias do mês de junho de
2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias, Nº 5565800
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 001478339.2019.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de H ALVES SILVEIRA, HEMERSON ALVES SILVEIRA, H
ALVES SILVEIRA e H ALVES SILVEIRA, CNPJ/CPF nº 002.431.966-01 e 11.238.688/0001-69, sendo o mesmo para INTIMAR a
parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar
ciência do inteiro teor do r.Despacho proferido no evento n.º 70 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o
exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente (evento 68) para, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e
do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens da pessoa jurídica executada, indisponibilidade
essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: 1. Proceda com a
indisponibilidade de bens imóveis da pessoa jurídica executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 2.
Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; 3. Intimem-se as partes
da presente decisão Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação
pessoal do(a)(s) executado(a)(s) acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na
modalidade editalícia. Após, volvam os autos para suspensão do processo, nos termos do artigo 40 da LEF. Intime-se. Cumprase." 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 02 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 Nº 5537154
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): VALMIR FELIPE DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 094.101.711-72, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 003017434.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 4.213,66 (quatro mil, duzentos e treze reais e sessenta e seis centavos), representada pela CDA n°
20190027500, datada de 04/10/2019., acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s)
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias,
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 ...... dias do mês de maio de 2022.
Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias.EDITAL Nº 5537651
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 500364568.2011.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA LINDALVA R. DE BRITO SILVA, CICERO
ROMAO SOARES DA SILVA e IANE VANISE ROCHA DE BRITO SILVA, CNPJ/CPF nº 28492862149, 27629970110 e
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00577999117, 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 37 dos autos em epígrafe, a
seguir transcrito: "...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício,
a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais.Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Intimem-se as partes
acerca do conteúdo da presente sentença; 2.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. Cumprase..". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 31 dias do mês de maio de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias.EDITAL Nº 5538381
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 500274092.2013.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MADAILDE BRUNO DE SOUSA, HERMENEGILDO
DE CASTRO SOUSA e LAERCIA BRUNO DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 23161019172, 07107153153 e 62530380104, 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 126 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento.Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja.Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados.Cientifico o exequente ante a renúncia ao prazo recursal.Ademais, determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva,
e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. 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. 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, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias. EDITAL Nº 5541096
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 500083098.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de FRANCYELLY SOARES DE ARAUJO, CONFECÇÕES MISTURA FINA LTDA e VICTOR HUGO SOARES MARÇAL,
CNPJ/CPF nº 98771027149 e 00256081000195, 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 96 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924,
inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a
égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os
honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o exequente quanto ao teor da presente sentença.
Ademais, determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.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; 2.Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5199 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2022

10

no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 3.Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. 4.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.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, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias. EDITAL Nº 5564472
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 500074430.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de JOÃO HENRIQUE JUNIOR AMARO DE ANDRADE e J HENRIQUE JUNIOR AMARO DE ANDRADE - ME, CNPJ/CPF
nº 01111659117 e 07420416000108, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 46.
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com 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: Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 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 02 dias do mês de junho de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias.EDITAL Nº 5541743
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 500065689.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de APARECIDA VAZ RODRIGUES CNPJ/CPF nº 94451290163, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
sentença proferida no evento n.º 93 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com 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:Intimo 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). 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, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias.EDITAL Nº 5541971
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 500013727.2005.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de JEREMIAS MARTINS BRINGEL, CNPJ/CPF nº e
01861409168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 110 dos autos em epígrafe, a
seguir transcrito: "...Ante o exposto, com 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: Intimo as partes quanto ao
conteúdo da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões,
no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III)
após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo
relator do recurso (CPC, art. 932, III) 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, INGRID JAMILLE SOUSA
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0012809-93.2021.8.27.2706
Acusado: E. C. S.
Vítima: V. M. D. M.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): E. C. S., brasileiro, solteiro,
nascido aos 05/07/1988, filho de Neuza Cavalcante Sales, CPF nº 028.785.221-09, atualmente recolhido na Casa de Prisão
Provisória de Araguaína, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe,
cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, MANTENHO as medidas protetivas, conforme decisão do evento 05, ficando
seu prazo de vigência vinculado à ação penal de nº 0014012-90.2021.8.27.2706, a qual trata dos fatos narrados do boletim de
ocorrência do evento 01...".

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) THIAGO
ROCHA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, açougueiro, natural de Filadélfia-TO, nascido aos 02/05/1992, filho de Cláudia Rocha
de Oliveira e Amauri Oliveira Alves, inscrito no RG n.º 036593192009-3 SSP/MA e CPF n.º 060.397.791-01, residente na Rua
Adolfo Junior, Qd. 72, Lt. 16, Bairro Costa Esmeralda, nesta cidade e comarca, telefone (63) 99113-0814, 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
00175931620218272706, 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.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5199 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2022

12

AUGUSTINÓPOLIS
1ª Vara
Editais de intimações com prazo de 20 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. Faz saber a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos da Ação Cumprimento de sentença (processo nº 5000318-40.2010.8.27.2710), tendo como Exequente
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, CNPJ 07.248.660/0001-35, pessoa jurídica de direito público e como
Executada RAIMUNDO VASCONCELOS DOS REIS. Sendo o presente para INTIMAR a Executada RAIMUNDO
VASCONCELOS DOS REIS, brasileiro, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para que pague o valor devido,
sob pena de bloqueio no SISBAJUD. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será
publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Augustinópolis-TO, aos 01/06/2022. Eu, Mizael de Sousa Lima Santos, (Servidor de Secretaria), que digitei. JEFFERSON DAVID
ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 20 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma
da lei etc. faz Saber a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se processam os
autos da Ação Cumprimento de sentença (processo nº 0000814-47.2016.8.27.2710), tendo como Requerente E.K.SM
representada por sua genitora FRANCISCA DA SILVA e como requerido CLEUDSON LUIZ MOURA DE MELO. Sendo o
presente para INTIMAR a Requerente FRANCISCA DA SILVA, brasileira, solteira, estando atualmente em lugar incerto e não
sabido, para dar regular andamento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, praticando os atos que lhe competir,
informando se ainda tem interesse no feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III, § 1º). E para
que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado
no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 31/05/2022. Eu, Mizael de Sousa
Lima Santos, Servidor de Secretaria, que digitei. Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito.

AURORA
1ª escrivania cível
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
A Excelentíssima Senhora, Doutora EMANUELA DA CUNHA GOMES, Juíza de Direito titular da Comarca de Aurora do
Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,
por este meio, MANDA CITAR todos os herdeiros INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para os
termos da Ação de INVENTÁRIO dos bens que ficaram por falecimento de VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA, cujo óbito ocorreu em
04/08/2021, para, querendo, se manifestarem sobre o (s) valore (s) apresentado (s) nas Primeiras Declarações, podendo,se dele
(s) discordar (em), juntar (em) prova de cadastro, em 15 (quinze) dias, (art. 629, CPC/2015) ou atribuir (em) valores, que poderão
se expressamente aceitos pelos interessados (art. 634, CPC/2015). Em caso de discordância quanto aos valores, o oficial de
justiça/avaliador desta Comarca irá avaliar o (s) bem (ns) a inventariar. Tudo conforme Despacho acostado ao evento 09 dos
autos acima mencionados e em conformidade com o termo de primeiras declarações do evento 24. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MM. Juíza expedir o presente edital que será
publicado no Diário da Justiça e afixado no placar do fórum local, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca
de Aurora do Tocantins, aos 30 dias do mês de maio de 2022. Eu, Lorena Silva e Silva Faustino, Técnica Judiciária, digitei.

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

EDITAL DE CITAÇÃO
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0003940-48.2020.8.27.2716,
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado RONALDO CARDOSO ANICETE DE
OLIVEIRA como incurso nas sanções do artigo 21, da Lei de Contravenção Penal c/c artigo 7º da Lei 11.340/2006. E como
esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e
intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio de advogado regularmente constituído
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ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir
preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s)
réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria
Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito
fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos ulteriores termos do processo, a
que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 01 de junho de 2022. Eu, Mário Sérgio Melo
Xavier, Chefe de Secretaria, digitei e conferi.
EDITAL DE CITAÇÃO
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0000853-16.2022.8.27.2716 ,
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado LEANDRA ANDRADE DOS SANTOS,
como incurso nas sanções do Artigo . E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de
Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por
meio de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências
abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo
sua intimação, quando necessário;2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima
assinalado, implicará à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os
demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua
defesa e ser notificados ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Dianópolis - TO, 01 de junho de 2022. Eu, Mário Sérgio Melo Xavier, Chefe de Secretaria, digitei e conferi.

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

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0001462-95.2019.8.27.2718/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 0001462-95.2019.8.27.2718, que o Ministério Público
desta Comarca move contra o acusado ONAIRTON ALVES SABOIA, vulgo “ITA”, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de
Araguaína-TO, nascida aos 01.11.1982, filho de Airton Saboia Santos e Maria de Nazaré Alves Santos, RG nº 347551 SSP/TO e
CPF nº 000.948.881-24, residia na Fazenda Duas Cabeceiras, 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, FiladélfiaTO. O acusado fora denunciado pela pratica do crime tipificado no artigo 129, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos 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 16:49:34). Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA
ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito.
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0001826-04.2018.8.27.2718/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 0001826-04.2018.8.27.2718, que o Ministério Público
desta Comarca move contra o acusado ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA, brasileiro, convivente, lavrador, nascido aos
14/11/1978, natural de Carolina/MA, filho de Dionel Mendes da Silva e Rosa Pereira da Silva, portador do RG nº 0340815720070 SSP/MA, CPF nº 038.236.931-90, residia na Chácara Santa Luzia, município de Barra do Ouro/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
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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, § 1°, inciso I e II (lesão corporal
de natureza grave), 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 16:49:35). Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula
145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito.

FORMOSO DO ARAGUAIA
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Processo: 50001594120088272719
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS
Finalidade: INTIMAÇÃO dos requeridos AILTON M. DE PRADO, ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA , ANTONIO PEREIRA DA
SILVA , APARECIDO P. FONSECA, CICERO BORGES DIAS BRAGA, CICERO PEREIRA GOMES, DEOCLECIANO DE S. S.
COELHO, DIANARI TEIXEIRA, EMIVALDO LEÃO DA COSTA, EROTILDES PINTO CERQUEIRA, EUVERCINO PINTO
ASSUNÇÃO, FRANCISCO ALVES MACEDO, FRANCISCO COELHO DOS REIS, GERONIMO A. A. NATARIC, GILBERTO M.
C. RAVAGNANE, GOIASIRA SILVA GOMES, GUILERME WILLER, IMPACTO AGRICOLA LTDA, JOÃO BANDEIRA, JOAQUIM
RIBEIRO DOS SANTOS, JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS, JOSÉ CAMPOS DA SILVA, JOSÉ FÉLIX MOURA, JOSÉ INACIO
SIRIANO, JOSÉ MARIA M. DE SOUZA, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, LOURIVAL DA SILVA GOUVEIA, MANOEL MARINHO
MANTELO, MANOEL MARQUES MONTE , MANOEL PATROCINO DA SILVA, MANOEL PEREIRA DE SOUZA, MARIA LUIZA
LINO PEIXOTO, MARTINHO ALVES SIQUEIRA, MAURICIO ANTONIO DE SOUZA, NEUTON GOMES SIQUEIRA, NILDOM
REGASSO, ONÉSIO FILHO PEREIRA, PEDRO CELESTINO DA SILVA, PEDRO MOREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO
AIMAR, RAIMUNDO LOPES FIGUEIREDO, RAIMUNDO P. DA SILVA NONATO, SEBASTIÃO ALVES MACEDO, SEBASTIÃO
LIMA DA SILVA, SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, JAILTON NEVES FONSECA, JOAO BATISTA GAMA e JORGE
MODESTO MAIER, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da renúncia da procuradora Dra. Morgana da Costa
Rezende do patrocínio da causa em favor dos requeridos citados acima, bem como, caso não haja representação, será nomeada
a Defensoria Pública como curadora especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local.
Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 02 de junho de 2022. Eu, Douglas Silva Barbosa, Chefe de
Secretaria, que digitei e subscrevi. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA. JUIZ DE DIREITO.

GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Editais de publicações de sentenças de interdição

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000571498.2020.8.27.2721, ajuizada por ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVEIRA em desfavor IVONE CUNHA DA SILVEIRA,
brasileira, casada, RG n. 9.037.081.321 SSPPC/RS, CPF n. 691.052.511-68, residente e domiciliada nesta cidade; feito julgado
procedente e decretada a interdição da requerida, portadora de doença de Alzheimer (CID G30), relativamente incapaz para
exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeada CURADOR o seu esposo o Sr. ANTONIO
FERNANDO FERREIRA DA SILVEIRA, legalmente compromissado perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 71 e
r. decisão constante do evento 85, que, em resumo, têm o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Com essas considerações, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, confirmo a liminar deferida para, decretar a interdição de IVONE CUNHA
DA SILVEIRA, com declaração de que é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, na
forma do art. 4º, inciso III do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015, por ser portador de Retardo mental grave,
tudo conforme o laudo juntado aos autos. Nomeio curador da interditanda, o Senhor ANTONIO FERANNDO FERREIRA DA
SILVEIRA, brasileiro, casado, pintor, RG nº 009839 SSP/TO, inscrito no CPF nº 811.323.011-49, residente e domiciliado na
Avenida Ceará nº 1063, Setor Pestana, cidade de Guaraí/TO, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis,
imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Fica advertida ao curador que os
valores porventura percebidos de entidade previdenciária ou de alugueres deverão ser aplicados exclusivamente na saúde,
alimentação e no bem-estar do interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em
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consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face o
disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do munus, sob
pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se o curador para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que
o curador não está autorizada a vender bens do interditado sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do
CPC, inscreva- se a presente interdição junto ao Registro Civil do interditando. Custas pelo autor, suspensas na forma do art. 98
do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações
necessárias. P.R.I.C Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz
de Direito." Data e Hora: 26/4/2022, às 15:32:54 DECISÃO: "Vistos etc., Nota-se de sentença proferida em evento 71, que as
qualificações do Sr. ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVEIRA estão incorretas, razão pela qual determino que onde se
lê: Nomeio curador da interditanda, o Senhor ANTONIO FERANNDO FERREIRA DA SILVEIRA, brasileiro, casado, pintor, RG nº
009839 SSP/TO, inscrito no CPF nº 811.323.011-49, residente e domiciliado na Avenida Ceará nº 1063, Setor Pestana, cidade
de Guaraí/TO, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas,
pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Passará a ser lido: Nomeio curador da interditanda, o Senhor ANTONIO
FERNANDO FERREIRA DA SILVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1000921666-SSPPC-RS, inscrito no
CPF com o nº 078.138.990- 91, residente e domiciliado na Avenida Presidente Dutra, nº 1319, Centro, Guaraí –
Tocantins. Quanto ao CID da requerida, importante ressaltar que o correto seria o CID:G30 (doença de Alzheimer). Mantenho no
mais, inalterada a referida sentença. Local e data pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU
ROSTIROLLA, Juiz de Direito.” Data e Hora: 12/5/2022, às 19:26:34. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz
de Direito, Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da
Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Guaraí, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (16/05/2022). Eu, Elisania Farias Coelho,
estagiária, digitei e eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
JUIZ DE DIREITO

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

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
FINALIDADE:
CITAÇÃO da Ré THAYNARA RODRIGUES PEIXOTO, brasileira, nascida em 28/06/1994, filha de Marcia Rodrigues de Araujo,
portadora do CPF 048.691.131-47, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias.
IMPUTAÇÃO:
Art. 157, § 2º, II (concurso de agentes) e § 2º A, I
Gurupi/TO, aos 18/05/2022. Eu, Maria Júlia Andrde Rezende, Estagiária, lavrei o presente e o inseri.

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
Ação Penal n.º 0006894-20.2018.8.27.2722
Acusado: ANGELO ARAUJO TELES
FINALIDADE:
INTIMAÇÃO do Réu ANGELO ARAUJO TELES, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 23.01.2002, filho de
Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da sentença
proferida nos autos em epígrafe.
RESUMO DO DISPOSITIVO:
"Ante o exposto ACOLHO a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado ANGELO ARAÚJO TELES
como incurso nas penas do crime de receptação previsto no art. 180 do Código Penal, e no delito de corrupção de menor
previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90".
Gurupi/TO, aos 01/06/2022. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Auxiliar Administrativo, lavrei o presente e o inseri.

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0000224-55.2021.8.27.2723
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
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ASSUNTO: LEVE, LESÃO CORPORAL, DIREITO PENAL
RÉU: EDILSON SOUSA DE ARAUJO
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito da Serventia Criminal da Comarca de Itacajá, Estado do
Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER que na presente escrivania tramita Ação Penal - Procedimento Ordinário, autuada
sob o nº 0000224-55.2021.8.27.2723, tendo como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO e Réu EDILSON SOUSA DE ARAUJO,
brasileiro, união estável, tratorista, nascido aos 08/01/1985, natural de Centenário-TO, CPF n° 03114758177, filho de e
IVANILDE DE SOUSA SOARES, residente na CHÁCARA CAJUEIRO, 0 - ZONA RURAL - 77723000 - Centenário, TO
(Residencial), atualmente em local incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do réu acima nominado, a responder à
acusação no prazo de 10 (dez) dias, oferecer reposta por escrito à acusação, a teor do que dispõe o art. 396, caput e 396-A, da
Lei n. 11.719/2008, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações quando
necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o réu citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para
oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos
da aludida ação penal, que contra si move a Justiça Pública, como incurso nas sanções do artigo art. 129, caput, do Código
Penal, até final julgamento, sob pena de revelia. O presente edital será publicado no Diário da Justiça. Eu, EDINÉIA CARNEIRO
DA SILVA, Servidora de Secretaria, o digitei. Itacajá, 01/06/2022. Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE
SOUSA DUTRA, 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 5546536v2 e do código CRC 060764a8.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
3° EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO (Art.755 § 3º do NCPC)
O Doutor MARCO ANTÔNIO SILVA CASTRO Juiz de Direito em auxílio na nos processos de competência de Família,
Sucessão, Infância e Juventude na Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, cf. Portaria nº 1407, de 08 de junho de
2021, da Presidência do e. TJTO. Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
e dele conhecimento tiverem, que na ação de Interdição n.º 00022673220168272725, chave 630000862616 tendo como
requerente IVANA OLIVEIRA PEREIRA e Interditando(a) ARIOLINO PEREIRA PORTO JUNIOR e que a sentença de ev. 137 ,
pelo MM. Juiz de Direito foi decretada a INTERDIÇÃO de ARIOLINO PEREIRA PORTO JUNIOR, conforme teor da parte
conclusiva da sentença a seguir transcrita: "Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar a curatela de ARIOLINO
PEREIRA PORTO JUNIOR, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil relativos aos direitos de natureza patrimonial e negocial.Com fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio
IVANA OLIVEIRA PEREIRA, para exercer a função de Curadora. Esta sentença produz efeitos desde logo (art. 1012, § 1º, inciso
VI, do CPC).Expeça-se o necessário.Sem custas por ser a requerente beneficiário da justiça gratuita.Transitada, lavre-se o
competente compromisso, intimando-se a curadora ora nomeada em caráter definitivo a firmá-lo devidamente.Publique-se.
Intimem-se. Ciência ao Ministério Público, após o trânsito em julgado, arquivem-se.Miracema – TO. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Miracema do Tocantins-TO, aos 10 de fevereiro de 2020. Eu, KENYA MELISSA BERTELLE COELHO
PINHEIRO mat. 353010 TJ/TO, o digitei. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema doTocantins/TO, aos 27/05/2022.

NOVO ACORDO
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam
os autos de Demarcação / Divisão n. 00027602420218272728, proposta por, CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA, inscrito no
CPF n. 00514842180, em face de AGROPECUÁRIA SERRA AZUL II LTDA, inscrito no CNPJ n. 03182401000106 e seu
representante legal JOSÉ EVERALDO LOPES BARROS, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG 736, SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o no 076.091.241-68, e ficam, neste ato, CITADOS POR EDITAL OS
EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS OU EM LOCAL DESCONHECIDO, dos termos da presente ação e, para que
manifestem nos autos, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na
inicial, (art. 341 do CPC e 576, parágrafo único, CPC). Tudo conforme trecho do despacho a seguir transcrito: “(...) Cite o réu
através de Oficial de Justiça por se tratar de área rural que não é regularmente coberta por serviços de Correios (art. 247,IV,
CPC), o réu poderá contestar a ação em até 15 dias, ficando ciência que a ausência de resposta gera a presução de veracidade
dos fatos alegados pelo autor. Públique-se edital de citação e intimação de interessados incertos e desconhecidos (art. 576,
parágrafo único, CPC). O edital terá prazo de 20 dias. Aline Marinho Bailão Iglesias Juíza de Direito”. E, para que chegue ao
conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5199 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2022

17

deste Estado, afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo,
Estado do Tocantins, aos 27 de maio de 2022. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei.

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS - AUTOS:0011085-53.2019.8.27.2729
AUTOR: ADILSON ROBERTO DA SILVA - CPF: 40299503372
RÉU: ANHAGUERA PRODUCOES E REPRESENTACOES LTD - CNPJ: 26638619000110
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0011085-53.2019.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por ADILSON ROBERTO DA
SILVA em desfavor de ANHAGUERA PRODUCOES E REPRESENTACOES LTD, e que por este meio, procede
a INTIMAÇÃO da parte Requerente ADILSON ROBERTO DA SILVA CPF:40299503372, atualmente em endereço incerto e não
sabido, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento
do processo, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil, apresente ciência e se manifeste. Tudo em
cumprimento ao despacho inserido no evento 75.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - AUTOS: 0017989-84.2022.8.27.2729
AUTOR: MANOEL RIBEIRO SANTANA - CPF: 15185621249
RÉU: AGRIGEO AGRIMENSURA, IMOVEIS E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - CNPJ: 01061928000149
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0017989-84.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por MANOEL RIBEIRO
SANTANA em desfavor de AGRIGEO AGRIMENSURA, IMOVEIS E GEORREFERENCIAMENTO LTDA, e que por este meio,
procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem
conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: DESCRIÇÃO
DO BEM: A área total do imóvel é de 464,00m², sendo 14,50m de frente com a Rua Copaíba, 14,50m de fundo com o lote 24,
32,00m de lado direito com o lote 14, e 32,00m de lado esquerdo com o lote 12, registrada na Matrícula nº. 7.430, CRI de
PALMAS/TO, com as seguintes descrições topográficas: e frente com a Rua Copaíba, 14,50m de fundo com o lote 24, 32,00m
de lado direito com o lote 14, e 32,00m de lado esquerdo com o lote 12, bem como, para que querendo, no prazo de 15(quinze)
dias, oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição
inicial, conforme determinado no Despacho do evento 04.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0016948-19.2021.8.27.2729
Procedimento Comum Cível
AUTOR: REGINA SANTANA DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 01629342548
RÉU: JUCINALVA VIANA SOUSA RAMOS - CPF: 68529597591
RÉU: INSTITUTO LIVRE DE ESTUDOS E PESQUISAS EIRELI - CNPJ: 04597825000196
RÉU: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE CANDEIAS LTDA - CNPJ: 04327941000195
RÉU: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CRISTA DO BRASIL - CNPJ: 04134072000182
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0016948-19.2021.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por REGINA
SANTANA DE SOUZA DOS SANTOS em desfavor de JUCINALVA VIANA SOUSA RAMOS, INSTITUTO LIVRE DE ESTUDOS
E PESQUISAS EIRELI, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE CANDEIAS LTDA e ASSOCIACAO EDUCACIONAL CRISTA
DO BRASIL, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida INSTITUTO LIVRE DE ESTUDOS E PESQUISAS
EIRELI, CNPJ: 04597825000196, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE CANDEIAS LTDA, CNPJ: 04327941000195 e
ASSOCIACAO EDUCACIONAL CRISTA DO BRASIL, CNPJ: 04134072000182, atualmente em endereço incerto e não sabido,
para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de
serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador
Especial, conforme determinado no Despacho do evento 59. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Autos n.º: 0029012-95.2020.8.27.2729, Ação: Levantamento de Interdição, Requerente: DJAEL LIMA NEPONUCENO,
Requerido(a): DELICIA CORREIA LIMA.
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O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação supramencionada, cuja
sentença de mérito, transitada em julgado em 29/09/2021, declarou em definitivo o levantamento da interdição civil de DJAEL
LIMA NEPONUCENO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste
Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 02/06/2022. Eu, Silmara Sousa Cruz Mota, digitei.

1ª vara da fazenda e registros públicos
Intimações às partes

AUTOS: 00334613320198272729 – Procedimento Comum Cível
Requerente: CARLA ROSEMAR SILVA DE LIMA
Requerido: UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE TOCANTINS E OUTRA
INTIMAÇÃO: Fica à parte requerente intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados.
SENTENÇA: “(...) Ante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Custas processuais e honorários pela parte autora, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações devidas. Oficiem-se.
Intimem-se e Cumpra-se.
Palmas-TO, data certificada pelo sistema. William Trigilio da Silva– MM. Juiz de Direito.”

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito respondendo na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos
desta Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele
tomarem conhecimento, que perante este Juízo, tramita o Procedimento Comum Cível, autos nº 0022015-67.2018.8.27.2729,
tendo como requerente JOAO VENCESLAU DE SOUSA em cujo feito foi requerida a CITAÇÃO por Edital do
requerido GECIVALDO DE SOUSA MARINHO, brasileiro, solteiro, pintor, inscrito no CPF sob o nº 022.778.461/80 e RG 630.036
SSP/TO., com endereço incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR a lide, no prazo legal, sob pena de revelia e
confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E, para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no Placar do Foro desta Comarca. DADO E
PASSADO aos 31/05/2022 na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas,
Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone M C Miranda, Técnica Judiciária, que digitei.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1307/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 02 de junho 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 o disposto nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
CONSIDERANDO o contido na Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações na forma de elaboração da Escala do Plantão Judicial Semanal;
CONSIDERANDO a necessidade dos magistrados de se organizarem com antecedência para fins de Plantões de Recesso de
Natal e Ano Novo;
RESOLVE:
Art. 1º - Para fins de elaboração da escala de plantão semanal, a serventia judicial deverá indicar anualmente o (s) nome (s) do
(s) assessor (es) jurídico (s) que acompanhará (ão) o magistrado no plantão judicial, até o término do terceiro trimestre do ano
quando essa Diretoria inicia a elaboração da Portaria por ano conseguinte.
Art. 2º – De posse das informações acima, a secretaria da Diretoria do Foro expedirá a portaria necessária; sendo que, ao
término do Plantão Judicial, no próximo dia útil, será registrado no EGESP, independentemente de solicitação de magistrados,
servidores e assessores, o período do plantão, gerando aos mesmos, as horas de usufruto de folga pelo plantão realizado.
Art. 3º - Considerando o entendimento firmado entre os magistrados desta Comarca de Palmas, na última reunião realizada no
ano de 2021, no sentido de se elaborar com antecedência uma escala de magistrados responsáveis pela realização dos Plantões
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Judiciais do Recesso Forense (Natal e Final de Ano) conforme critérios pré definidos na reunião retro mencionada, fica definido
que, na ausência de voluntários, a Diretoria do Foro encaminhará à Presidência do Tribunal de Justiça a relação dos magistrados
que estejam vinculados às varas judiciais abaixo relacionadas, conforme escala que segue:
ANO
VARA
VARA
VARA
VARA
2022/2023 Vara de
Precatórias

2ª Vara de Família e Sucessões

2º Juizado Especial

5ª Vara Cível.

2023/2024 3º Juizado
Especial

1ª Vara Criminal

2ª Vara Cível

4ª Vara Criminal

2024/2025 4ª Vara Cível

3ª Vara Cível

1ª Vara de Família e
Sucessões

3ª Vara de Família e Sucessões

2025/2026 1º Juizado
Especial

Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde

Conselho de Justiça
Militar

Vara de Combate à Violência
Doméstica e Familiar

2026/2027 5º Juizado
Especial

6ª Vara Cível

3ª Vara Criminal

2ª Vara Criminal

2027/2028 4º Juizado
Especial

1ª Vara da Fazenda Pública

2ª Vara da Fazenda
Pública

Juizado da Infância e Juventude

2028/2029 1ª Vara Cível
a definir
a definir
a definir
Art. 4º - É facultada a troca entre magistrados, de seus respectivos Plantões de Recesso Forense, desde que a mesma se dê no
período fixado nesta Portaria, conforme tabela constante no art. 3º, e em período hábil a fim de que a Diretoria do Foro
encaminhe a respectiva informação à Presidência do Tribunal, para elaboração do ato pertinente e posterior publicação.
Art. 5º - É facultado que o magistrado, independentemente de troca, se habilite para realizar plantão diverso ao seu, caso em
que, todavia, permanecerá escalado na posição em que se encontrava na tabela para seu respectivo plantão.
Art. 6º - Havendo alteração, criação ou extinção de varas e verificando a Diretoria do Foro a necessidade de reformulação da
presente Portaria, será agendada reunião prévia com os magistrados desta comarca a fim de que novas diretrizes sejam
elaboradas e passem a vigorar.
§ 1º - Nas hipóteses previstas no artigo anterior, em se tratando apenas de alteração de nomenclatura a Diretoria do Foro
realizará as alterações necessárias de ofício, independentemente de reunião.
Art. 7º - Casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro.
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos dois (02) dias do mês
de junho (06) do ano de dois mil e vinte dois (2022).
Flávia Afini Bovo
Diretora do Foro

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

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) MRP INDUSTRIA E
COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI – CNPJ/CPF: 14041252000173 por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº
00468972520208272729 que lhe move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL bem como sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à apelação interposta nos autos. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00214042220158272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: WILSON GONÇALVES BORGES, CNPJ/CPF nº
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91706068115, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: JÉFERSON SILVA DE CASTRO, CPF/CNPJ: 56476221191, para, caso
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o
requerido, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. No CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Autos Eletrônico e-Proc – 50014637420108272729, que lhe move ESTADO DO TOCANTINS. 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, 2 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00282764820188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CRIOGÁS INSTALAÇÃO DE GASES EIRELI- CNPJ/CPF nº
13450210000123, INTIMADO: para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva,
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão
- Mat. 226651.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): ERIVALDO MACEDO, CPF/CNPJ: 11832227855 e JOSE
ESTEVAO DA SILVA, CPF/CNPJ: 53091175634, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50333584820138272729, que lhe
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s)
Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130025113, inscrita em: 31/01/2010, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 983,13 (Novecentos e Oitenta e Três Reais e Treze Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): GLAUCO GONÇALVES PACHECO, CPF/CNPJ:
81741723191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00385738520168272729, 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). 20160010455, inscrita em: 05/02/2014, referente à TLF-TX; 20160010456, inscrita em: 25/03/2015, referente à TLFTX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 892,31 (Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Trinta
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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, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): MARCIO RACY, CPF/CNPJ: 33263191187, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00397802220168272729, 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). 20160011829, inscrita em:
20/04/2016, referente à MP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.256,15 (Um Mil e
Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Quinze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): EDIL SANTOS DO COUTO, CPF/CNPJ: 10989480259 E
MAURICIO JOAO BITTENCOURT, CPF/CNPJ: 40421678291, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00381113120168272729,
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). 20160010050, inscrita em: 05/02/2014, referente à TLF-TX; 20160010051, inscrita
em: 25/03/2015, referente à TLF-TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.353,82 (Dois Mil
e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): BENEDITO GOMES DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 46687637134,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00420727720168272729, 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). 20160018546, inscrita
em: 05/02/2014, referente à TLF-TX; 20160018547, inscrita em: 08/01/2013, referente à MP; 20160018548, inscrita em:
05/02/2014, referente à TLS-TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.139,49 (Dois Mil e
Cento e Trinta e Nove 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 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
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na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): JOELSON PEREIRA NUNES, CPF/CNPJ: 22154078087, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00212056320168272729, 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). 20160005298, inscrita em:
06/01/2016, referente ao ISS; 20160005299, inscrita em: 06/01/2016, referente ao ISS; 20160005300, inscrita em:
06/01/2016, referente ao ISS; 20160005307, inscrita em: 05/02/2014, referente à TLF-TX; 20160005308, inscrita em:
25/03/2015, referente à TLF-TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 13.879,78 (Treze Mil e
Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): CARLA LUCIA DE MORAIS PALHARES, CPF/CNPJ:
82055432168 E FABIO FREIRE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 82115435168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
00225125220168272729, 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). 20160005957, inscrita em: 05/02/2014, referente à TLF-TX;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 753,38 (Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e
Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): ALISSON CARLOS SOUSA GOMES, CPF/CNPJ:
76394921149 E FABIO ANTONIO CARLOS SOUSA GOMES, CPF/CNPJ: 36461490191, por estar atualmente em lugar incerto
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
00278650520188272729, 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). 20180003523, inscrita em: 31/01/2018, referente ao ISS;
20180003526, inscrita em: 06/03/2017, referente à TLF-TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
R$ 42.229,18 (Quarenta e Dois Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Dezoito Centavos), que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): MARCIO LEITE FERRAZ, CPF/CNPJ: 6905496715, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00392176220158272729, 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). 20150013759, inscrita em:
05/02/2014, referente à TLF-TX; 20150013760, inscrita em: 05/02/2014, referente à TLS-TX; 20150013761, inscrita em:
25/03/2015, referente à TLS-TX; 20150013762, inscrita em: 25/03/2015, referente à TLF-TX; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.610,90 (Dois Mil e Seiscentos e Dez Reais e Noventa Centavos), que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: HJF - COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, CPF/CNPJ:
05704148000120; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 00314168520218272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL,
bem como, ato contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as
contrarrazões à apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 2 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 executado: ESPÓLIO DE GEORGIE MORAIS GUIMARES, CPF/CNPJ: 50010581120,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00007839120218272729, 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) 20200001949, inscrita
em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001950, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20200001951, inscrita
em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.179,99 (Cinco Mil
e Cento e Setenta e Nove Reais e Noventa 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, 2 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 executado: SOMA - SERVICOS DE CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI, CPF/CNPJ: 18814422000166, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00288921820218272729, 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) 20210000102, inscrita em: 20/04/2021, referente ao ISS-AF-SN; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era R$ 3.128,29 (Três Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Vinte 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, 2 de junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): KELSON LOPES DA SILVA, CPF/CNPJ: 04365391364, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00438276820188272729, 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). 20180009109, inscrita em:
26/10/2015, referente ao ISS- DMS; 20180009110, inscrita em: 31/01/2018, referente ao ISS- NFSE; 20180009111, inscrita
em: 06/03/2017, referente à TLF-TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.739,15 (Três Mil e
Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quinze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): MAURO ADRIANO RIBEIRO, CPF/CNPJ: 22125353172, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00097143020148272729, 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). 20140001125, inscrita em:
15/08/2013, referente à TXL-FUNC; 20140001126, inscrita em: 15/08/2013, referente à TXL-SANIT; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.890,62 (Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Dois
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): CARLOS ROGÉRIO RUIZ, CPF/CNPJ: 12682216862, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00274202620148272729, 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). 20140006403, inscrita em:
05/02/2014, referente à TXL-FUNC; 20140006410, inscrita em: 05/02/2014, referente à TXL-SANIT; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.272,41 (Dois Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta 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, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO da(o) executada(o): ZULMA SANTOS DE BRITO. CPF/CNPJ: 16714639864; por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00076815720208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para no
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prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190007255, inscrita em:
28/08/2018, referente ao ITBI-RURAL; 20190007256, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190007257, inscrita
em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190007258, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190007259,
inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$
6.916,06 (Seis Mil e Novecentos e Dezesseis Reais 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, 2 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 Executado(a): FORMATURA.COM - LTDA, CPF/CNPJ: 28588264000127, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00314904220218272729, 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). 20210001024, inscrita em:
03/11/2020, referente ao ISS; 20210001025, inscrita em: 03/11/2020, referente ao ISS; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era R$ 35.785,20 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): GERALDIR GONCALVES TAGUATINGA JUNIOR,
CPF/CNPJ: 02779517123, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00231008820188272729, 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). 20180002269, inscrita em: 06/03/2017, referente à TXF-TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 4.181,92 (Quatro Mil e Cento e Oitenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos), que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): DENNER DANYLO MENDONÇA CABRAL, CPF/CNPJ:
69816042134 E RENNYEL DANYLO MENDONÇA CABRAL, CPF/CNPJ: 95903216153, por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
00184879320168272729, 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). 20160002221, inscrita em: 12/08/2015, referente ao ISS-AF;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.773,19 (Um Mil e Setecentos e Setenta e Três Reais e
Dezenove 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
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curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS. CPF/CNPJ: 70071228179;
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00426998120168272729, 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). 20160019500, inscrita
em: 05/02/2014, referente ao TLF; 20160019501, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 1.046,98 (Um Mil e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 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 Executado(a): LUZIA FERREIRA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 02176616103, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00294133120198272729, 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). J-1321/2019, inscrita em:
28/02/2019, referente ao RECEBIMENTO FORMAL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$
18.210,23(dezoito mil duzentos e dez reais e vinte e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 12 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): FÁBIO SEI EDUCACIONAL - EIRELI. CPF/CNPJ:
17000635000191; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00313682920218272729, 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). 20210000873, inscrita em: 30/06/2021, referente ao ISS-AF-NL; 20210000874, inscrita em: 28/08/2018, referente ao
TLF; 20210000874, inscrita em: 04/12/2017, referente ao TLF; 20210000875, inscrita em: 30/06/2021, referente ao TLS;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 9.264,93 (Nove Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro
Reais e Noventa e Três Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 de
junho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do Executado(a): PROVIEW ELETRONICA DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ:
02826274000160, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00393142320198272729, 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). J-4028/2017, inscrita em: 11/07/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 11.221,29 (onze mil duzentos e vinte e um reais e vinte 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, 12 de abril de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio(s) Coobrigado(s): AILTON DOS SANTOS RODRIGUES, CPF/CNPJ:
05046599287, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50008088320028272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). A- 139/2001, inscrita em: 23/03/2001, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era R$ 9.514,26 (Nove Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Vinte e Seis Centavos, que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): LUCÉLIA ÂNGELO LUIZ BELLINO. CPF/CNPJ:
09294246892; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00266252020148272729, 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). 20140009745, inscrita em: 05/02/2014, referente ao ISSNLDMS-P; 20140009746, inscrita em: 05/02/2014, referente ao
TXL-FUNC; 20140009747, inscrita em: 08/01/2013, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido
feito executivo era e R$ 2.034,96 (Dois Mil e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos) que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 2 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 sócio(s) Coobrigado(s): MARCELO KRUTSCHOK DE SOUSA, CPF/CNPJ:
84309300197, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50010165720088272729, 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). 20080001128, inscrita em: 13/03/2008, referente ao ISS-PD; 20080001129, inscrita em: 13/03/2008, referente ao ISS-
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PD; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.766,19 (Três Mil Setecentos e Sessenta e Seis
Reais e Dezenove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022.
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): LG NORTE ELETRICA EIRELI. CPF/CNPJ:
18514140000143; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00364488120158272729, 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-1451/2015, inscrita em: 28/08/2015, referente ao IDR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era e R$ 23.615,04(vinte e tres mil seiscentos e quinze reais 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, 2 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 executado e do sócio(s) Coobrigado(s): GM GAS LTDA, CPF/CNPJ: 01960864000118
E ANA MACIEL BARBOSA, CPF/CNPJ: 33266271149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00111598320148272729, 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). 20140001688, inscrita em: 15/08/2013, referente à TXL-SANIT; 20140001689, inscrita
em: 15/08/2013, referente à TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.506,15 (Dois
Mil e Quinhentos e Seis Reais e Quinze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

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

EDITAL Nº 5554684
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00015511720218272729
DENUNCIADO: ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, natural de Palmas/TO, nascido aos 22/07/1998, filho
de Ivonete Domingos da Silva e Pedro Pereira Pinto, portador do RG nº 1.175.018, inscrito no CPF nº 057.295.621-52, residente
e domiciliado em Taquaruçu, quadra 20, rua 07, em frente à Praça Tarcísio Machado, nesta capital, para tomar ciência da ação
penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na
modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00015511720218272729, e como o
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396
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e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que
interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado,
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 01/06/2022. Eu,
LUCIVANA PEREIRA CARNEIRO, Estagiária. Mat. 358488 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 5554498
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00425207920188272729
DENUNCIADO: SALENO LOPES RODRIGUES
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado SALENO LOPES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Dueré-TO, nascido aos 26.09.1966,
filho de Sebastiana Lopes Rodrigues e Luiz Alves Rodrigues, inscrito no CPF n. 826.921.571-68, residente na Rua NS 06,
Quadra 28-A, Lote 30, Setor Morada do Sol II, em Palmas-TO, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico
acusando-o e requerendo a condenação nas penas art. 147 caput e art. 61, II, “f” do Código Penal, na modalidade do art. 7°, II
da Lei 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00425207920188272729, e como o denunciado encontra-se
atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP,
responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua
defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não
constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência,
não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital,
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 01/06/2022. Eu, LUCIVANA PEREIRA
CARNEIRO, Estagiária, Mat. 358488, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 5554301
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00060998520218272729
DENUNCIADO: WESLEY FIGUEREDO ALVES
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado WESLEY FIGUEIREDO ALVES, brasileiro, solteiro, repositor, natural de Palmas - TO, nascido em
11/10/1999, filho de Adilson Alves Ribeiro e de Fabiana Figueiredo, CPF 059.855.641-93, podendo ser localizado na rua 18, lote
18, quadra 35, bairro Jardim Aureny III, nesta capital para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico
acusando-o e requerendo a condenação nas penas artigo 129, § 9º, do Código Penal, na modalidade da Lei n° 11.340/2006
referente aos autos de Ação Penal n.º 00060998520218272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e
não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no
prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o
defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 01/06/2022. Eu, LUCIVANA PEREIRA CARNEIRO, Estagiária, Mat.
358488, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 5543721
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00083966520218272729
DENUNCIADO: CLEBSON MOURA BARBOSA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado CLEBSON MOURA BARBOSA, brasileiro, pedreiro, solteiro, natural de Pium-TO, nascido aos 08/07/1988,
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filho de Raimunda Moura Barbosa, portador do CPF n° 014.042.551-92, para tomar ciência da ação penal proposta pelo
Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do artigo 147 do Código Penal, referente aos autos de
Ação Penal n.º 00083966520218272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica
CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10
(dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada
a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O
processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E,
para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da
Justiça. Palmas - TO, aos 31/05/2022. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei. Dr. Antiógenes
Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 5543056
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00337970320208272729
DENUNCIADO: FLORISVALDO PEREIRA DOS SANTOS
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado FLORISVALDO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, operador de máquina, natural de Miracema do
Tocantins - TO, nascido aos 08 de setembro de 1977, filho de Sezarina Pereira dos Santos, inscrito no CPF n° 916.454.171-15,
para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas Artigos
147 c/c artigo 61, inciso II, letra “f”, ambos do Código Penal, e art 24-A, na modalidade do art. 7° II, ambos da Lei 11.340/06,
referente aos autos de Ação Penal n.º 00337970320208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e
não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no
prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o
defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 31/05/2022. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, Técnica Judiciária,
Mat. 199521 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL Nº 5554103
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00006770320198272729
Denunciado: FRANCISCO ALVARES DA CONCEICAO
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00006770320198272729 , tendo como
Réu: FRANCISCO ALVARES DA CONCEIÇÃO, brasileiro, natural de São Luiz Gonzaga do Maranhão-MA, união estável,
nascido aos 04/10/1984, filho de Antônio Ezequiel da Conceição e Lucilene Alvares da Conceição, portador do RG nº 1.483.037
SSP/TO, inscrito no CPF nº 033.354.241-07, residente e domiciliado Rua T-21, Conjunto 56, Lote 19, Jardim Taquari, nesta
capital como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da
sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela
qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal.
Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o
levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais,
no que couber. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal
finalidade. Intimem-se Acusação, Assistência da Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s)
acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário inclusive recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s)
precatória(s) pendentes] e, ultimadas as providências, arquivem-se os autos, cientes acusação e defesa. Palmas aos 01 de
Junho de 2022. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 01/06/2022. Eu,
LUCIVANA PEREIRA CARNEIRO, Estagiária, Mat. 358488, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
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EDITAL Nº 5553835
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00177680920198272729
Denunciado: JOAO VÍTOR RODRIGUES BEZERRA
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00177680920198272729 , tendo como
Réu: JOÃO VÍTOR RODRIGUES BEZERRA, alcunha “ZÓI”, brasileiro, solteiro, ajudante geral, nascido aos 16/04/2000, inscrito
no CPF sob o nº 081.950.741- 54, filho de Cláudia Rodrigues de Oliveira, residente na Quadra 603 norte, AL 05, LT. 15, QI. 23,
atrás do Supermercado Consul, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e
não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante
do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s)
descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61
do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem
alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios
de informações criminais, no que couber. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se
em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Acusação, Assistência da Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou
representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário [inclusive recolhimento de eventual(is)
mandado(s) ou carta(s) precatória(s) pendentes] e, ultimadas as providências, arquivem-se os autos, cientes acusação e
defesa. Palmas, 01 de Junho de 2022, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue
ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos
01/06/2022. Eu, LUCIVANA PEREIRA CARNEIRO, Estagiária, Mat. 358488, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de
Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA-Prazo: 15 (quinze) dias.
Autos sob nº 00061031920218272731 Chave n.º 154432709021. Requerente: ELIANA SILVA OLIVEIRA. Requerido: NELSON
WILLIAN FERREIRA RODRIGUES. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito em 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, uma representação por
Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 11.340/06, em que a vítima ELIANA SILVA DE OLIVEIRArepresentante, brasileira, união estável, nascida aos 04/08/2001, filha de Manoel Pedro de Oliveira e Lindalva Santana da Silva
de Oliveira, CPF 069.465.111-74, move em desfavor do representado: NELSON WILLIAN FERREIRA RODRIGUES, e, como a
vítima acima encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência,
fica INTIMADA do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Isto posto, com
fundamento no artigo, 22, inciso II e III, "a, b e c", IV e V, da Lei 11.340/2006, determino, pelo prazo de 6 (seis) meses: 1) O
afastamento do suposto autor dos fatos do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. (art. 22, inciso II, Lei
11.3402006); 2) Proibição do suposto agressor de se aproximar da ofendida, de sua família e das testemunhas, fixando o
limite mínimo de 200 metros. (art. 22, inciso III, "a" Lei 11.3402006); 3) Proibição do suposto agressor de manter contato
com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação. (art. 22, inciso III, "b" Lei 11.3402006); 4) Proibição
do suposto agressor de frequentar a residência da vítima e seu local de serviço. (art. 22, inciso III, "c" Lei 11.3402006).
Com fundamento no artigo 22, § 3º da Lei 11.340/2006, visando garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência,
requisito auxilio da força policial, devendo o Sr. Oficial de Justiça e os policiais agirem com as cautelas necessárias, visando o
cumprimento da medida de forma pacífica. No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça responsável pela diligência deverá
advertir o agressor que, por ora, se tratam apenas de medidas assecuratórias protetivas, informando-lhe que poderá ser ouvido
em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo a exposição dos seus motivos implicar na alteração da
presente decisão, de forma que a sua atividade sensata, será muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive,
alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de
aplicação de outras sanções penais cabíveis". 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, aos 01/06/2022. Eu ___
(LUCIENE HAYASAKI MARQUES), Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de
Direito

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
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Prazo: 90(noventa) dias
Autos de Ação Penal: 00031049320218272731 Chave: 255505502821
Acusado: MARCELO ALEXANDRINO DIAS
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 MARCELO ALEXANDRINO DIAS, brasileiro, união estável, pintor,
natural de Monte Santo/TO, nascido aos 18/09/1988, filho de Maria Helena Alexandrina Dias e de João Dias Neto, inscrito no
CPF sob o n. 021.416.281-80, 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 e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a
pretensão punitiva do Estado para CONDENAR MARCELO ALEXANDRINO DIAS, qualificado nos autos, como incurso nas
penas do artigo 303, § 1º c.c. artigo 302, § 1º, incisos I e III, ambos da Lei Federal n.º 9.503/97, por duas vezes, na forma do
artigo 70, caput, 1ª parte, do Código Penal (...) fica o réu definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e
17 (dezessete) 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 01/06/2022. Eu
(DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária) que digitei e subscrevi.

PEIXE
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1310/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PEIXE, de 02 de junho de 2022
A Dra. ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, Juíza de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Peixe, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO o teor do Decreto municipal nº 128/2022, datado de 02/06/2022, que decreta Feriado nas repartições publicas
deste município no dia 03 de junho de 2022;
CONSIDERANDO o Art. 42, inciso I, alínea “h” da Lei complementar nº. 10/96, que trata da Lei Orgânica do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro deliberar sobre o expediente na Comarca quando se tratar de ponto
facultativo decretado pela autoridade municipal, nos termos do parágrafo único do art. 133 da Lei Complementar nº 10, de 11 de
janeiro de 1996.
R E S O L V E:
Art. 1° - ACOLHER no âmbito desta Comarca de Peixe -TO, o Decreto municipal nº 128/2022, que decretou FERIADO no dia
03 de junho de 2022, em todo o território do município de Peixe - TO.
Art. 2º - Será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente todos os prazos que, porventura, se iniciem ou se encerrem nessa
data, nos termos do § 1º do art. 224 do Código de Processo Civil.
Art. 3º - Encaminhem-se cópia do Decreto municipal juntamente com esta Portaria à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça
e Diretoria de Gestão de Pessoas, para anotações.
Art. 4º - As medidas de caráter urgente serão atendidas em regime de plantão.
Art. 5º - Dê-se ciência ao ilustre MM. Juiz (a) de Direito Plantonista, bem como à respectiva equipe.
Art. 6° - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.
Publique-se. Cumpra.
Ana Paula Araújo Aires Toríbio
Juíza de Direito

TAGUATINGA
2ª vara cível e família
Intimações às partes

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 0002379-20.2020.8.27.2738/TO
AUTOR: JOAO BATISTA BISPO
RÉU: ROSELY DE SOUZA BISPO
FINALIDADE: INTIMAR a requerida da parte conclusiva da sentença, conforme transcrita: Dispositivo. ANTE O EXPOSTO, com
fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo do evento 79,
oportunidade em que DECRETO o divórcio de JOAO BATISTA BISPO e ROSELY DE SOUZA BISPO, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos. De consequência, JULGO RESOLVIDO O MÉRITO DO PROCESSO. DEFIRO em favor das partes os
benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a natureza da ação e a ausência, por ora, de sinais exteriores de
riqueza dos autores. Sem custas e honorários advocatícios, face ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita
às partes. Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se ao cartório
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competente mandado para fins de averbação, consignando a informação de que a requerida voltará a usar o nome de solteira.
Com a comunicação do cumprimento da diligência, cientifique-se as partes e proceda-se a baixa definitiva, observadas as
formalidades legais. Cumpra-se. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO.
Juiz de Direito.

Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA DIAS
INVENTÁRIO Nº 0000617-71.2017.8.27.2738/TO
AUTOR: JACKELINE MARTINS DE SANTANA
RÉU: ESPÓLIO SEBASTIÃO RIBEIRO SANTOS E OUTRO
FINALIDADE: INTIMAR TÂNIA CRISTINA RIBEIRO LIMA, brasileira, solteira, secretária, portadora da RG nº. 5.563.801 SSP/GO
e CPF nº. 024.919.431-74, residente atualmente em lugar incerto e não sabido para no prazo de quinze dias se manifestar
acerca das últimas declarações. DESPACHO:"Defiro o pleito formulado nos autos para o fim de determinar a intimação da
herdeira TANIA CRISTINA RIBEIRO LIMA, por edital, para se manifestar acerca das últimas declarações. Cumpra-se. Expeça-se
o necessário. Taguatinga/TO, data certificada pelo sistema. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito" .
Taguatinga/TO, 31 de maio de 2022.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL Nº 5442973- PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 Nº 0000497-52.2022.8.27.2738/TO
AUTOR: MARTHA REGINA PEREIRA COSTA
RÉU: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - SEM PARTE RÉ
FINALIDADE: CITAR eventuais terceiros interessados para tomar conhecimento da presente Ação, e, querendo, contestá-la no
prazo de 15 (quinze) dias.DESPACHO: "... 6. Expeça-se desde já edital, com prazo de quinze dias, para ciência de eventuais
interessados. 7. Após, vista ao MP para parecer conclusivo. Ao final, conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Taguatinga/TO, data certificada eletronicamente.JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO Juiz de Direito ". Taguatinga/TO,
19 de maio de 2022.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0004569-81.2019.8.27.2740/TO
AUTOR: ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL DA SILVA
RÉU: CORACY PIMENTEL DA SILVA
EDITAL Nº 5437813
Doutor ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, MMº Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância,
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos que o presente virem, ou
dele tiverem conhecimento que foi decretada por sentença a INTERDIÇÃO de CORACY PIMENTEL DA SILVA, brasileira,
nascida em 25/10/1962, portadora da cédula de identidade RG n. 2912763, SSP/GO, inscrita no CPF sob o nº 704.394.901-70,
residente e domiciliada na Rua XV de Dezembro, nº 69, Centro, Tocantinópolis/TO, para exercer pessoalmente os atos da vida
civil, tendo lhe sido nomeado CURADOR o Sr. ANTONIO CLÁUDIO PIMENTEL DA SILVA, brasileiro, casado, empregado
público - bancário, portador da cédula de identidade RG nº 2384595, SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 34414169372, residente
e domiciliado na Travessa 21 de Abril, s/n, Beira Rio, Tocantinópolis/TO, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente
desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por
qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização
judicial. Dispositivo da SENTENÇA a seguir transcrita: (...). POSTO ISTO, julgo procedente o pedido, para DECRETAR, com
fundamento nos arts. 3º, inc. II, e 1.767, inc. I, ambos do Código Civil, a interdição de CORACY PIMENTEL DA SILVA,
nomeando-lhe curador ANTONIO CLÁUDIO PIMENTEL DA SILVA, sob compromisso, ressaltando que o exercício da curatela
será apenas para fins de atos que alterem o patrimônio da parte ré, mais precisamente referente à prática de qualquer ato que
importe em obrigação de natureza laboral, econômica ou financeira, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do
que dispõe o art. 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Procedam-se às publicações
previstas no art. 755, §3º, do Novo Código de Processo Civil e a expedição de termo de curatela, dispensando a prestação de
caução (art. 1.745, parágrafo único, c/c art. 1.774, ambos do Código Civil), assim como a prestação de contas previamente
determinada, podendo ser exigida a qualquer tempo mediante provocação (art. 84, §4º, da Lei nº 13.146/15). Transitada em
julgado esta, expeça-se o mandado correspondente. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Tocantinópolis - TO, 24 de fevereiro
de 2022. Carlos Roberto de Sousa Dutra Juiz de Direito". E para que 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 dezoito dias do mês de maio do a no de dois mil
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e vinte e dois (18/05/2022) . Eu, ROSIANE GOMES DA ROCHA DE OLIVEIRA, Servidora de Secretaria, que o
digitei. ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Juiz de Direito

WANDERLÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO,
WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de EXECUÇÃO FISCAL
autuada sob o nº 5000273-74.2009.827.2741, proposta pela A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de CURTUME
AÇAY S.A, sendo o presente, para INTIMAR os executados: CURTUME AÇAY S.A, inscrito no CNPJ sob o nº 011.185.46/000104, bem como o sócio: ARY RIBEIRO VALADÃO, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.932.001-68, com endereço em
local incerto e não sabido, da penhora realizada (evento 117). Tudo em conformidade com o despacho, evento 127. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil
e vinte e dois. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PALMAS
5ª Vara Cível

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0025738-02.2015.8.27.2729/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
RÉU: GELASIO LOURENÇO CONSTANCIO
RÉU: EJORIVALDO AIRES DA ROCHA
RÉU: GELASIO LOURENCO CONSTANCIO
EDITAL Nº 5330782
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso
de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0025738-02.2015.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por BANCO
DO BRASIL SA em desfavor de GELASIO LOURENÇO CONSTANCIO, EJORIVALDO AIRES DA ROCHA e GELASIO
LOURENCO CONSTANCIO, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida GELASIO LOURENÇO
CONSTANCIO, CPF: 81632029804, e GELASIO LOURENCO CONSTANCIO, CNPJ: 09643742000100, na pessoal de seu
representante legal, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para
que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 76.
OBSERVAÇÕES:O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar
ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da
Justiça, na forma da lei.Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter
acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário
do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma
tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será
redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 111391342215 para acesso
integral.Eu, Arthur Gomes de Sousa, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.Documento eletrônico assinado
por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de
2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5330782v3 e do código
CRC 6e6f3fc2.
Informações
adicionais
da
assinatura:
Signatário
(a):
SILVANA
MARIA
PARFIENIUK
Data e Hora: 6/5/2022, às 15:38:37
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PALMAS
2ª Vara Civel
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0025008-83.2018.8.27.2729/TO
AUTOR: ALVES & BORGES LTDA
RÉU: BETEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME EDITAL Nº 5407415
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vara Civel de Palmas,
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de Palmas,
tramita o processo de nº. 0025008-83.2018.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por ALVES & BORGES
LTDA, em desfavor de BETEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da
parte Executada BETEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME, CNPJ: 15650234000151, pessoa jurídica, atualmente
em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 19.560,87 (dezenove mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e
sete centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput,
NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC,
sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme
determinado no Despacho do evento 88.
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no
Diário da Justiça, na forma da lei.
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir
de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e
transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 980510775618 para acesso integral.Eu, Gabriel
Antonio Broglio, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e
atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5407415v3 e do código CRC 98901ab6.
Informações adicionais da assinatura: signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 135, de 2 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. 12 § 1º, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte,
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 7ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada no dia 19 de maio
de 2022, que autorizou o afastamento do desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho das atividades judiciais no período
de 4 de julho a 5 de agosto de 2022, para compensação de dias trabalhados em regime de Plantão, conforme consta nos autos
SEI nº 22.0.000013657-7,
RESOLVE:
Art. 1º Convocar o magistrado Edimar de Paula, titular da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos e Precatórias da
Comarca de Paraíso do Tocantins, para substituir o desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho em suas atividades
judiciais no período de 4 de julho a 5 de agosto de 2022.
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Portarias
PORTARIA FÉRIAS Nº 861/2022, de 01 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Grace Kelly Sampaio, matrícula nº 75252, relativas ao exercício de 2022,
marcadas para o período de 20/06 a 19/07/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Portarias

Portaria Nº 1252/2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVCOREX, de 25 de maio de 2022
Altera as datas designadas para correições gerais ordinárias das
seguintes comarcas: Arapoema, Wanderlândia, Filadélfia, Goiatins e
Palmas.
A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de
suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a Pauta de Correições Gerais Ordinárias para o exercício de 2022, aprovada pelo Tribunal Pleno, na 18ª
Sessão Virtual Administrativa, realizada em 2 de dezembro de 2021, em que contempla 13 comarcas a serem correcionadas pela
Corregedoria-Geral da Justiça no ano de 2022;
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 3029/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 16 de dezembro de 2021, em que foi definido o
cronograma de Correição Geral Ordinária nas Unidades Judiciais, administrativas, CEPEMAS e Turmas Recursais,
Estabelecimentos Penais e Socioeducativos, Entidades de Acolhimento, e Estabelecimentos de Cumprimento de Medidas de
Segurança, na modalidade VIRTUAL E REMOTA, em 13 (treze) comarcas do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das datas das visitas correcionais presenciais nas serventias extrajudiciais com
relação ao cronograma das atividades correcionais judiciais.
RESOLVE:
Art. 1º. O anexo I da Portaria Nº 207/2022 - CGJUS/ASJECGJUS, passará a viger com a seguinte redação referente às
correições ordinárias das comarcas de Arapoema, Wanderlândia, Filadelfia, Goiatins e Palmas e seus respectivos distritos
judiciários:
COMARCAS/DISTRITOS JUDICIÁRIOS
DATA DA VISITA PRESENCIAL
ARAPOEMA
27/6 a 1/7/2022
BANDEIRANTES DO TOCANTINS
PAU D'ARCO
WANDERLÂNDIA
DARCINÓPOLIS
8/8 a 12/8/2022
PIRAQUÊ
FILADÉLFIA
BABAÇULÂNDIA
GOIATINS
29/08 a 01/09/2022
BARRA DO OURO
CAMPOS LINDOS
PALMAS
06/10 a 27/10/2022
TAQUARUSSU
TAQUARALTO
Art. 2º. Os trabalhos correcionais serão realizados nas serventias extrajudiciais consignadas na Portaria nº 207/2022 CGJUS/ASJECGJUS.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe
Corregedora-Geral da Justiça
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DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1387/2022, 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 2022/116174 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos
Lindos-TO, no período de 13/06/2022 a 13/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00000139120228272720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1388/2022, 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 2022/116239 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Letícia Carvalho dos Santos, Matrícula 356926, 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 Cristalandia-TO para Nova
Rosalandia-TO, no período de 10/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0001504-85.2021.8.27.2715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1389/2022, 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 2022/116193 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos
Lindos-TO, no período de 10/06/2022 a 11/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 00037013220208272720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1390/2022, 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 2022/116050 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 305,44,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no período de 01/06/2022 a
02/06/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção nos equipamentos do som da sala do Tribunal do Júri da
Comarca de Araguaçu.
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 1391/2022, 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 2022/116299 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Sandra Carvalho, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 354432, o valor de R$ 993,58, relativo ao
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no período de 06/06/2022 a
10/06/2022, com a finalidade de realização das Práticas Integrativas Complementares itinerantes que tem o intuito de estender a
assistência que ocorre em Palmas para as demais comarcas do Tocantins pela equipe da Fisioterapia .
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Hozana Lemos Ribeiro Cota Couto, Matrícula 353367, o valor de R$ 993,58,
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no período de 06/06/2022 a
10/06/2022, com a finalidade de realização das Práticas Integrativas Complementares itinerantes que tem o intuito de estender a
assistência que ocorre em Palmas para as demais comarcas do Tocantins pela equipe da Fisioterapia .
Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Nadja Laise Lima Lopes, Matrícula 362193, o valor de R$ 993,58, relativo ao
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no período de 06/06/2022 a
10/06/2022, com a finalidade de realização das Práticas Integrativas Complementares itinerantes que tem o intuito de estender a
assistência que ocorre em Palmas para as demais comarcas do Tocantins pela equipe da Fisioterapia .
Art. 4º Conceder à servidora CEDIDA Hájussa Fernandes Garcia, Matrícula 358317, o valor de R$ 993,58, relativo ao
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacu-TO, no período de 06/06/2022 a
10/06/2022, com a finalidade de realização das Práticas Integrativas Complementares itinerantes que tem o intuito de estender a
assistência que ocorre em Palmas para as demais comarcas do Tocantins pela equipe da Fisioterapia .
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1392/2022, 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 2022/116250 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Regiane Rodrigues Peixoto, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Matrícula 354622, o valor de
R$ 3.284,91, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$
309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento,
por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Alegre-RS, no período de 18/06/2022 a 23/06/2022, com a finalidade de
participar do 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, promovido pela ISMA-BR International Stress Management Association e do
curso pré-congresso, com o tema: "Gerenciamento do Stress", conforme SEI nº 22.0.000005416-3.
Art. 2º Conceder à servidora Tania Mara Alves Barbosa, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 172648, o valor de R$ 3.284,91,
relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 309,08, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Porto Alegre-RS, no período de 18/06/2022 a 23/06/2022, com a finalidade de participar do
22º Congresso de Stress da ISMA-BR, promovido pela ISMA-BR International Stress Management Association e do curso précongresso, com o tema: "Gerenciamento do Stress", conforme SEI nº 22.0.000005416-3.
Art. 3º Conceder à servidora Elaine Cristina Ferreira, CHEFE DO CENTRO DE SAÚDE, Matrícula 354443, o valor de
R$ 3.284,91, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$
309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento,
por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Alegre-RS, no período de 18/06/2022 a 23/06/2022, com a finalidade de
participar do 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, promovido pela ISMA-BR International Stress Management Association e do
curso pré-congresso, com o tema: "Gerenciamento do Stress", conforme SEI nº 22.0.000005416-3.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5199 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2022

39

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1393/2022, 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 2022/116091 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o
valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de
31/05/2022 a 31/05/2022, com a finalidade de fazer visita no local da obra de construção do fórum da comarca de destino,
conforme SEI nº. 21.0.000005005-6.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 31/05/2022 a
31/05/2022, com a finalidade de fazer visita no local da obra de construção do fórum da comarca de destino, conforme SEI nº.
21.0.000005005-6.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1394/2022, 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 2022/115848 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Willy Teixeira Matos, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353438, o
valor de R$ 382,71, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Itacaja-TO para Palmas-TO, no período de
27/05/2022 a 28/05/2022, com a finalidade de realizar o deslocamento para buscar token para realizaçao eficaz dos seus
trabalhos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1395/2022, 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 2022/116320 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 352443, o valor de R$ 771,76, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98,
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 236,33, por
seu deslocamento de Araguaina-TO para Ananas-TO, no período de 30/05/2022 a 31/05/2022, com a finalidade de participar da
sessão do tribunal popular do júri da Comarca de Ananás.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1396/2022, 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 2022/116190 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Ednan Oliveira Cavalcanti, ASSISTENTE DE SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE
ESTÚDIO, Matrícula 352404, o valor de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$
306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de
Palmas-TO para Lagoa da Confusao-TO, no período de 30/05/2022 a 31/05/2022, com a finalidade de produção e
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desenvolvimento de um vídeo institucional, na 12ª Audiência Pública do Projeto Gestão de Alto Nível dos Recursos Hídricos da
Bacia do Rio Formoso, conforme SEI nº 22.0.000015591-1.
Art. 2º Conceder ao servidor João Leno Tavares Rosa, EDITOR DE CORTE, Matrícula 352641, o valor de R$ 305,44,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Lagoa da Confusao-TO, no período de
30/05/2022 a 31/05/2022, com a finalidade de produção e desenvolvimento de um vídeo institucional, na 12ª Audiência Pública
do Projeto Gestão de Alto Nível dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Formoso, conforme SEI nº 22.0.000015591-1.
Art. 3º Conceder ao servidor Wherbert da Silva Araújo, ASSISTENTE DE SUPERVISÃO TECNOLÓGICA, Matrícula
358412, o valor de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Lagoa da
Confusao-TO, no período de 30/05/2022 a 31/05/2022, com a finalidade de produção e desenvolvimento de um vídeo
institucional, na 12ª Audiência Pública do Projeto Gestão de Alto Nível dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Formoso,
conforme SEI nº 22.0.000015591-1.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1397/2022, 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 2022/116200 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabiano Goncalves Marques, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula
291246, o valor de R$ 1.449,89, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado
o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 531,75, por seu
deslocamento de Alvorada-TO para Palmas-TO, no período de 08/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de Convocação para
participar do "Fórum de Governança no Sistema de Justiça", no dia 09/06/2022, no Auditório do Tribunal de Justiça (Palmas-TO).
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Luis Eduardo Costa Lima, Matrícula 357471, o valor de R$ 534,82, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Palmas-TO, no período de 08/06/2022 a 10/06/2022,
com a finalidade de Convocação para participar do "Fórum de Governança no Sistema de Justiça", no dia 09/06/2022, no
Auditório do Tribunal de Justiça (Palmas-TO).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1398/2022, 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 2022/115944 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabiano Goncalves Marques, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula
291246, o valor de R$ 1.909,87, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 531,75, por seu deslocamento
de Alvorada-TO para Palmas-TO, no período de 26/06/2022 a 29/06/2022, com a finalidade de Participar do II Curso de
Formação em Gestão de Cejusc para Magistrados.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1399/2022, 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 2022/115907 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, o valor de
R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 03/06/2022 a
03/06/2022, com a finalidade de acompanhar a Engenheira fiscal da obra, para vistoria da nova instalação do Cabeamento
Estruturado na reforma do Fórum de Miranorte, conforme 22.0.000000187-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1400/2022, 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 2022/116309 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 1.070,85, relativo
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 07/06/2022 a
11/06/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial corretiva e preventiva nas referidas comarcas.
Art. 2º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$
1.070,85, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de
07/06/2022 a 11/06/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial corretiva e preventiva nas referidas
comarcas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 21.0.000027125-7
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 61/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 184/2021
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01991
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Avelar Medical - EIRELI.
CNPJ: 37.530.695/0001-23
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de insumos de saúde (Seringa – 300 unidades, Equipo macrogotas – 200 unidades,
Cateter – 200 unidades e Caixa coletora – 300 unidades), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, via Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 2.055,00 (Dois mil e cinquenta e cinco reais).
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 36
Fonte de Recursos: 0760
DATA DA EMISSÃO: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 21.0.000027125-7
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 61/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 184/2021
NOTA DE EMPENHO: 2022NE01992
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Avelar Medical - EIRELI.
CNPJ: 37.530.695/0001-23
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OBJETO: Empenho destinado à aquisição de insumos de saúde (Aparelho de pressão digital com abraçadeira – 4 unidades),
para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, via Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 512,00 (Quinhentos e doze reais).
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 45
Fonte de Recursos: 0760
DATA DA EMISSÃO: 25 de maio de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000015123-1
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02260
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Roberto Élito dos Reis Guimarães.
CPF: 226.543.211-34.
OBJETO: Empenho destinado a contratação de instrutor, para ministrar o curso GOVERNANÇA DE TERRAS,
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DIREITO AGRÁRIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO, para magistrados e magistradas, servidores
e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 6 a 29/06/2022, com carga
horária total de 30 horas/aulas.
VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180.
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28
Fonte de Recursos: 0760.
DATA DA EMISSÃO: 31 de Maio de 2022.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 13/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022
PROCESSO 22.0.000011753-0
CONTRATO Nº 225/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Construplac Construtora - Ltda
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, remoção e recuperação de forros e
paredes em divisórias de gesso acartonado com emassamento, pintura acrílica, desmembramento de salas e outros serviços de
criação com fornecimento de materiais instalados, bem assim fornecimento de materiais instalados, em atendimento às
necessidades das Comarcas do interior do Estado e nas Unidades Prisionais do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 1.180.567,00 (um milhão, cento e oitenta mil quinhentos
e sessenta e sete reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste
Contrato.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário nos
termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos serviços e materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.06.1.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 1 de junho de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 408/2022, de 01 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
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CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor VAGNO FERNANDES
CAVALCANTE, matrícula nº 193343, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE
PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CÍVEL, no período de 18/05/2022 a 01/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116178;
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
244649

MARILENE RODRIGUES MARINHO

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

18/05/2022 à 01/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 862/2022, de 02 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 DEUSIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO, matrícula nº 353198, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 02 a 25/06/2022, a partir de 02/06/2022 até 25/06/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 24/07/2024, 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 FÉRIAS Nº 863/2022, de 02 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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 AGENOR DINIZ LOPES FILHO, matrícula nº 168144, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 02/06 a 01/07/2022, a partir de 02/06/2022 até 01/07/2022, 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.
Marcello Rodrigues De Ataides
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 864/2022, de 02 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 ANA PAULA RIBEIRO DE ARAÚJO MARTINS, matrícula nº 257832, 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 865/2022, de 02 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 SINARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, matrícula nº 243652, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 02/06 a 01/07/2022, a partir de 02/06/2022 até 01/07/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 08/03 a 06/04/2024, 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 866/2022, de 02 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA 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 da servidora WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER, matrícula nº 62755, 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.
Marcello Rodrigues De Ataides
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 409/2022, de 02 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 remoção provisória, do servidor JABEIS DE SOUSA MIRANDA, matrícula nº 245646,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ, no período de 01/01/2022 a
31/12/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/116588;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Tornar sem efeito a PORTARIA N° 186/2022, Publicado em 21/02/2022, DJe nº 5134
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Matrícula

Nome

ANEXO 1
Funcional

249340

ELIEZER RODRIGUES DE ANDRADE

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

01/01/2022 à 03/04/2022

101875

JAIR SILVA EVANGELISTA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

04/04/2022 à 07/04/2022

249340

ELIEZER RODRIGUES DE ANDRADE

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

08/04/2022 à 25/05/2022

101875

JAIR SILVA EVANGELISTA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

26/05/2022 à 16/06/2022

249340

ELIEZER RODRIGUES DE ANDRADE

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

17/06/2022 à 06/11/2022

249340

ELIEZER RODRIGUES DE ANDRADE

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

17/11/2022 à 31/12/2022

Cargo

Período

Publique-se. Cumpra-se.
FABIO COSTA GONZAGA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 867/2022, de 02 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 da servidora ROSANE RODRIGUES MARTINS PINHEIRO, matrícula nº 135655, 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.
Marcelo Laurito Paro
Diretor do Foro

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5199 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2022

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

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)

2ª TURMA JULGADORA

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

3ª TURMA JULGADORA

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

4ª TURMA JULGADORA

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

5ª TURMA JULGADORA

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

CONSELHO DA MAGISTRATURA
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

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

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

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

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

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

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

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETOR GERAL
JONAS DEMOSTENE RAMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RONILSON PEREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR JUDICIÁRIO
WALLSON BRITO DA SILVA
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
SIDNEY ARAUJO SOUSA
Divisão Diário da Justiça
JOANA P. AMARAL NETA
Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA
Técnico Judiciário
ROBERTO LUÍS CAFIERO
Auxiliar Judiciário
Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h

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

