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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações às partes

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014422-69.2021.8.27.2700/TO
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
AGRAVANTE: ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
AGRAVADO: EDGAR JOSE MARQUES
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: LUCILENE PRADO E SILVA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOCY GOMES DE ALMEIDA – Relator - ficam as partes interessadas nos
autos epigrafados INTIMADAS do seguinte DECDESPA1: “INTIME-SE a parte embargada para, caso queira, apresentar, no
prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC/15), contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos no evento 59.”
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002084-29.2022.8.27.2700/TO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB TO05630A)
AGRAVADO: NICODEMUS ROCHA FILHO
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: RITA DE CÁSSIA VATTIMO ROCHA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora ANGELA PRUDENTE – Relatora - ficam as partes interessadas nos
autos epigrafados INTIMADAS do seguinte DECDESPA1: “Intime(m)-se a(s) parte(s) embargada(s) para, querendo, manifestarse ou oferecer contrarrazões aos embargos de declaração apresentados, no prazo de cinco dias (art. 1.023 § 2º - CPC).
Cumpra-se.”

Intimações de acórdãos

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044911-70.2019.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE: WERMESON LIMA SOARES (AUTOR)
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE)
APELADO: DEROCY SANTOS DA SILVA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO VIA POSTAL - PESSOA FÍSICA - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO
ESTANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL - AFRONTA À NORMA DE REGÊNCIA- NULIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA
CASSADA. É nula a citação postal de pessoa física, em que o "aviso de recebimento" da correspondência é assinado por
terceira pessoa, estranha à relação processual, ante afronta à norma regente do art. 248, §1º, do CPC. Não há, na hipótese,
segurança jurídica de que a carta recebida por terceiro, tenha sido entregue ao demandado, não se confundindo com as pessoas
jurídicas (art. 248, §2º, do CPC), ou os condomínios (art. 248, §4º, do CPC) em que o funcionário tem por dever, a recepção,
conferência e entrega da correspondência ao efetivo destinatário.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso manejado e, de ofício, cassar a sentença e determinar ao juízo a quo, a retomada do devido processo legal, nos termos
do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000066-60.1994.8.27.2722/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
PROCURADOR: KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
APELADO: MERCADO BOA ESPERANÇA LTDA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924, II DO CPC – HONORÁRIOS PELO
EXECUTADO.Considerando que o executado compareceu aos autos, após ser citado (Ev.1, Doc OUT5), inobstante à quitação
do débito fiscal, deve o mesmo ser condenado em honorários advocatícios. Apelo provido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do
apelo e conceder-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de maio de 2022.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000061-30.2011.8.27.2726/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
PROCURADOR: HENRIQUE JOSÉ AUERSWALD JUNIOR PG2467437
APELADO: ANTONIO A DA SILVA - O MARANHENSE ME (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: ANTONIO ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 28 DA LEI
6.830/1980 – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO – POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS –
NECESSIDADE DE APENSAMENTO AO PROCESSO PILOTO (AQUELE QUE FOI DISTRIBUÍDO PRIMEIRO) – PRINCÍPIOS
DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. Ao extinguir o presente feito o magistrado aplica equivocadamente o artigo 28
da Lei nº 6.830/1980, eis que tal dispositivo não determina a possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, mas sim
na reunião de todas as execuções para o Juízo da primeira distribuição, conforme parágrafo único do artigo em referência: “os
processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.”. Em caso de manutenção da extinção do feito, estaria a
fazenda pública obstaculizada de receber o crédito em execução. Havendo a possibilidade de reunião de execuções fiscais,
estas deverão ser redistribuídas ao juízo que recebeu a primeira distribuição. Não há que se falar em extinção do feito, uma vez
que quando o art. 28 da LEF fala em reunião de processos, não suprime a autonomia processual, mas sim na permissão de
suspensão das execuções em apensamento ao processo piloto (aquele que foi distribuído primeiro), com a estrita finalidade de
prestigiar o princípio da celeridade e economia processual.Apelo provido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do
apelo e conceder-lhe provimento nos termos adrede consignado, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de maio de
2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026965-17.2021.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE: CAIXA CONSÓRCIOS S/A (AUTOR)
ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB SP192649)
APELADO: JULIA GALVÃO DA SILVA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS - PALMAS
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DOMICILIO DO DEVEDOR. NECESSIDADE NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO
DA AÇÃO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que, no caso da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-lei
911/69, a notificação do devedor é pressuposto essencial, devendo ser comprovada na inicial para que se possa deferir a liminar.
Afinal, é necessário avisar o devedor de que, não purgada a mora ou comprovado o pagamento, há a possibilidade da busca e
apreensão do bem pelo credor. 2. E, sendo a comprovação da mora não só requisito necessário à concessão da liminar de
busca e apreensão, mas também pressuposto necessário ao seu processamento, sua ausência leva à extinção do feito sem
resolução de mérito.3. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da constituição do devedor em
mora nos contratos de alienação fiduciária, não basta a comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante
do contrato, tornando-se imprescindível também o seu efetivo recebimento. Precedentes do STJ. 4. A efetiva entrega, contudo,
pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração da entrega da notificação, aplicando-se
nessa hipótese a teoria dos atos próprios. 5. No caso, não obstante a notificação tenha sido encaminhada ao endereço constante
do contrato, a entrega frustrou-se pelo motivo "Desconhecido” (evento 1/OUT4), o que não basta para presumir a violação à boafé objetiva por parte da devedora/requerida. Logo, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, caberia ao credor ter efetuado
o protesto por edital. Mora não restou caracterizada. 6. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 9ª SESSÃO VIRTUAL
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso apelatório,
porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade, entrementes, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
inalterada a sentença vergastada. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta instância recursal, por não terem sido
arbitrados na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO
ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve
representada pelo o Procurador de Justiça, MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 25 de maio de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002352-83.2022.8.27.2700/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
AGRAVANTE: LOURDES SALES LUSTOSA
ADVOGADO: ÁDERSON NÍCOLAS LIMA FREITAS (OAB MA018876)
AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO: PAULO EDUARDO PRADO (OAB TO04873A)
ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB SP178033)
ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB SP257220)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE
VEÍCULO. PARTE IDOSA E ANALFABETA. CASO EM QUE SE DISCUTE O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO.
SUSPENSÃO POR FORÇA DO IRDR Nº. 0010329-83.2019.827.0000. NÃO CABIMENTO. TESE DISTINTA. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a demanda originária foi afetada pela
determinação de suspensão oriunda do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, o qual
determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre contratos bancários escritos e entabulados entre
bancos/instituições financeiras e idosos/analfabetos. 2. Embora o autor da ação de origem seja pessoa idosa e analfabeta, alega
suposto descumprimento contratual, que acarretou o ajuizamento da Ação de Cobrança de Seguro por Danos Causados em
Acidente de Veículo, não questionando os requisitos de formalização de contrato bancário com idoso analfabeto, razão pela qual
não comporta a suspensão por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, em
trâmite nesta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, e determinar o regular
prosseguimento do feito originário, haja vista que a demanda não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do Agravo de Instrumento e, no mérito, ratificando a decisão lançada no evento 02, DAR PROVIMENTO, para reformar a decisão
agravada, e determinar o prosseguimento do feito originário, haja vista que a demanda não foi afetada pela ordem de suspensão
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Palmas, 25 de maio de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015827-43.2021.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVANTE: WEVERTTON DIAS DA SILVA
ADVOGADO: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO005225)
AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS CEBRASPE
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO: KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA MANUTENÇÃO DO
CANDIDATO NO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REPROVAÇÃO NA
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Primeiramente há que se ressalvar que, em se tratando de preenchimento
de cargo na Polícia Militar, cujo exercício da função pressupõe perfil compatível com exposição de risco e enfrentamento de
situações limites e outras variáveis no atendimento de problemas de diversas naturezas, as condições psicoemocionais pesam
tanto quanto a competência intelectual e capacidade física. 2. A despeito das alegações da parte agravante, o Edital nº 1 - PMTO
- CFP, de 23 de dezembro de 2020, em seu tópico 10, trouxe a forma como se daria a realização da avaliação psicológica.
Destaca-se, nesse ponto, que o Edital fora claro em estipular que a avaliação psicológica ocorreria dentro dos parâmetros
estabelecidos na Lei Federal nº 4.878/1965, no Decreto Federal nº 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do
Conselho Federal de Psicologia nº 10/2005, nº 02/2016 e nº 009/2018, bem como seria realizado mediante o emprego de um
conjunto de procedimentos validados cientificamente, visando verificar as habilidades cognitivas, tipos de raciocínio e
características de personalidade importantes para o bom desempenho das atividades inerentes ao cargo, tais como controle
emocional, disciplina, persistência, organização e relacionamento interpessoal, verificando, também, traços de personalidade
considerados incompatíveis com o exercício da atividade policial militar, como instabilidade emocional exacerbada, agressividade
e impulsividade inadequadas. 3. Assim, realizada a avaliação psicológica do ora agravante, foi emitido Laudo
Psicológico demonstrando a inaptidão do candidato em decorrência de ter sido obtido resultado adequado apenas em 1 (um)
teste de raciocínio, quando deveria ter atingido o resultado de 2 (dois). 4. Apesar de ter sido juntado parecer psicológico
consignando que o ora agravante está dentro dos padrões da normalidade para exercer o cargo de policial militar , referido
parecer constitui-se como prova unilateral e não possui o condão de, por si só, comprovar a probabilidade do direito perseguido
pela parte ora agravante. 5. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada, nos termos do
voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de maio de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015763-33.2021.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTE: EDSON MOTA DA SILVA
ADVOGADO: VITAL ANDRADE DE MIRANDA JUNIOR (OAB TO005848)
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AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO B & R LTDA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPADA.
MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD. REFORMA DO DECISIUM NECESSÁRIA.
RESTRIÇÃO EFETIVADA APÓS COMPROVADA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO AGRAVANTE. FUMUS BONI IURIS
DEMONSTRADO. PERICULUM IN MORA PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ressalta-se que a medida
antecipatória pode ser concedida desde que preenchidos os requisitos legais preconizados no art. 300, do CPC, o qual dispõe
que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. No caso, observa-se que, na Execução de Título Judicial (processo nº 003222347.2017.8.27.2729), especificamente no evento 28, determinou-se a consulta e restrição de bens do devedor junto ao RENAJUD,
ordem esta cumprida no evento 36 e que recaiu sobre veículo de alegada propriedade do embargante/agravante (HYUNDAI/HR
HDB, ano/modelo 2009/2010, placa MXF-5360/TO). Examinando as provas jungidas aos autos pelo agravante/embargante,
constata-se que este logrou êxito em demonstrar que, por meio da "AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO (evento 1, OUT5, autos de origem), aludido bem lhe foi vendido aos dias 20/04/2018. 3. Destacase, por oportuno, que, embora o ATPV tenha sido preenchido em favor de EDSON MOTA DA SILVA, este trata-se de sócio
administrador da pessoa jurídica embargante/agravante (EMS PINTURAS LTDA), empresa individual, na qual a figura da pessoa
jurídica e daquela que a integra se confundem. De igual modo, verifico que a restrição via RENAJUD foi procedida no dia
17/08/2020, isto é, posteriormente à aquisição do veículo pela embargante/agravante (evento 36, dos autos n° 003222347.2017.8.27.2729). Nessa senda, presentes elementos probatórios que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo
agravante/embargante. 4. Noutro vértice, no que se refere ao perigo de dano, certo que este, outrossim, resta comprovado, na
medida em que a restrição do veículo, e possibilidade de eventual penhora, impossibilitarão que a embargante/agravante exerça
de forma plena seus direitos sobre tal bem. 5. Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 9ª SESSÃO VIRTUAL
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do Agravo de Instrumento,
porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de, reformando a decisão
agravada, determinar a suspensão (total) da medida constritiva/restritiva que recai sobre o bem litigioso objeto dos embargos,
bem como determinar a reintegração/manutenção provisória da posse do embargante sobre o veículo, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA
MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de
Justiça, MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 25 de maio de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000917-74.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000513-07.2006.8.27.2729/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
AGRAVANTE: QUAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
ADVOGADO: SABRINA MARQUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA (OAB TO010756)
ADVOGADO: GISELE DE PAULA PROENÇA (OAB TO002664B)
AGRAVADO: INDUSTRIA E COMÉRCIO MONTE AZUL LTDA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da pessoa jurídica se trata de medida excepcional, admitida se presentes os
pressupostos legais, porquanto permite que o credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular
de seus sócios ou administradores, no intuito de satisfazer seu crédito. 2. Não se verifica, no caso, indícios suficientes de que a
pessoa jurídica executada esteja sendo utilizada pelos sócios como pano de fundo para que, sejam maquinadas fraudes, como
sustenta a Agravante. 3. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000906-54.2018.8.27.2710/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000906-54.2018.8.27.2710/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
PROCURADOR: KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810
APELADO: FRANCISCO MARTINS ALMEIDA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Fazenda Pública não está sujeita ao
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pagamento de custas e emolumentos, em sede de execução fiscal, a não ser se vencida no feito, quando deverá reembolsar as
despesas realizadas pela parte contrária (art. 39 da Lei nº 6.830/80), o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a
execução foi extinta por ausência de interesse processual ante o falecimento do executado. 2. Recurso conhecido e provido,
para afastar a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas processuais.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença hostilizada e afastar a condenação do ESTADO DO
TOCANTINS ao pagamento das custas processuais, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000853-20.2021.8.27.2726/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000853-20.2021.8.27.2726/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: CICERA MARIA DE ALMEIDA NUNES (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA (OAB TO002621)
ADVOGADO: ARNALDO FRANCELINO DE MOURA (OAB TO005906)
APELADO: PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)
ADVOGADO: LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH (OAB TO05143B)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO
INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADOS.
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO MANDATO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA/REVOGAÇÃO OU
PRAZO DETERMINADO PARA A VIGÊNCIA DO MANDATO JUDICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DOCUMENTO
DISPENSÁVEL. ÓBICE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Uma vez demonstrada a hipossuficiência da recorrente, torna-se de rigor o deferimento da justiça gratuita. 2. No
caso, o magistrado de primeira instância extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da
determinação de emenda à inicial, a qual estabeleceu a juntada de procuração atualizada. 3. Observa-se que o mandato
acostado aos autos, datado de 05/05/2020, não possui prazo determinado, e também não há, qualquer termo de revogação ou
renúncia noticiado pelo outorgante. 4. É certo que a imposição de procuração atualizada, em que pese a ausência de previsão
legal, justifica-se como forma de proteger os interesses da própria demandante, a fim de evitar fraudes processuais, todavia,
entendo desnecessária a exigência de procuração atualizada no nome da autora/apelante, notadamente considerando que não
há nos autos suspeitas de que o procurador da parte agiu ou age com excesso de poderes do mandato, em afronta aos
interesses da apelante ou ao princípio da boa-fé processual. 5. O indeferimento da inicial por falta de comprovante de endereço
mostra-se equivocado, porquanto dispensável para instruir a demanda e sem previsão no art. 319, Código de Processo Civil. 6.
Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular
prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
e DAR PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de
origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de maio de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012698-04.2011.8.27.2729/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5012698-04.2011.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR)
PROCURADOR: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ MP3790
APELADO: PEDRO HENRIQUE PEREIRA CAMELO (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM
ADVOGADO: NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES TO010360, MARESSA MARINHO DE CARVALHO
BARBOSA TO010216, PÚBLIO BORGES ALVES TO002365, CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES
MORAIS TO009334, THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO TO009339
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: MARCIO JUNHO PIRES CÂMARA PG6721303
APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO
APELADO: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES TO000618
APELADO: NÚBIA CRISTINA DE SOUZA PARENTE
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: RONISON PARENTE SANTOS
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
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APELADO: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE
ADVOGADO: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA TO03115B, JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA TO004454 E
NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS TO05668B
APELADO: RUY ADRIANO RIBEIRO
ADVOGADO: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO TO06375A
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE
PÚBLICO. RETROATIVIDADE DA NORMA MATERIAL MAIS BENÉFICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO. APELO PREJUDICADO. 1.1. A Lei de Improbidade Administrativa insere-se no âmbito do direito
administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ela se
estendem vários princípios e garantias concernentes ao direito penal, em especial o princípio da retroatividade da lei penal mais
benéfica (artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal). 1.2. A nova Lei de Improbidade Administrativa (com as alterações
promovidas pela Lei Federal no 14.230, de 2021), em virtude de sua natureza jurídica de cunho sancionatório (normas de
natureza material) aplica-se retroativamente aos casos em curso, por ser mais benéfica do que a redação anterior da Lei Federal
no 8.429, de 1992. 1.3. Verificando-se que entre o único marco interruptivo da prescrição (ajuizamento da ação: 25/2/2015) até o
presente momento (considerando que não houve Sentença condenatória), já foi superado em muito o prazo de 4 anos, resta
evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 23 da Lei Federal no 8.429, de 1992 (com as alterações
da Lei Federal no 14.230, de 25 de outubro de 2021), impondo-se a extinção do feito com fundamento no artigo 487, inciso II, do
Código de Processo Civil, com a consequente prejudicialidade da Apelação e não conhecimento da Remessa Necessária (artigo
17-C, § 3o, da LIA).
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, decretar a
prescrição intercorrente, nos termos do artigo 23 da Lei Federal no 8.429, de 1992 (com as alterações da Lei Federal no 14.230,
de 25 de outubro de 2021) e extinguir o feito com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Por
consequência, julgo prejudicada a Apelação, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de maio de 2022.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ANANÁS
Diretoria do foro
Portarias
Portaria N Q 1346/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 13 de junho de 2022.
O EXCELENTÍSSIMO Senhor Juiz, de Direito HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS desta Comarca de Ananás-TO, no
uso de das atribuições legais e na forma da Lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso l, alínea "n" da Lei Complementar n e 10, de 11 de janeiro de 1996, Lei
Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, que atribui administrativamente ao juiz de direito e Diretor do Fórum, a
competência para instaurar e presidir procedimentos disciplinares contra funcionários que lhes sejam subordinados, impondo lhes as sanções de sua competência, bem como fiscalizar os serviços judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários
integrantes da comarca;
CONSIDERANDO a Portaria N Q 2824/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 22 de novembro de 2021 para FIXAR o prazo de
60 (sessenta) dias para conclusão e apresentação do relatório final, podendo sem caso de justificativa, ser eventualmente
prorrogado;
CONSIDERANDO a Portaria N Q 531/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 10 de março de 2022 para PRORROGAR o prazo
de 60 (sessenta) dias para conclusão e apresentação do relatório final, podendo sem caso de justificativa, ser eventualmente
prorrogado;
CONSIDERANDO a Portaria - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 10 de maio de 2022 para PRORROGAR o prazo de 30 (trinta)
dias para conclusão e apresentação do relatório final, podendo sem caso de justificativa, ser eventualmente prorrogado;
CONSIDERANDO a Juntada de petição de documento diverso ID 1601734 solicitando a prorrogação do prazo para a conclusão
dos trabalhos da Comissão Disciplinar, por 10 (dez) dias, haja vista o esgotamento do prazo na data vindoura de 10.06.2022, nos
termos do art. 179, da Lei 1818/07. PjeCor 0000152-84.2021.2.00.
RESOLVE
Art. IQ – CONCEDER o prazo improrrogável de 10 (dez) dias, para conclusão dos trabalhos da comissão Disciplinar, instituída
pela Portaria n Q. 2824/2021, para apuração das supostas faltas funcionais no cumprimento dos atos intimatórios, em face do
Oficial/Tabelião João Paulo Rodrigues Júnior, lotado no Cartório de Registro de Imóveis de Angico/TO.
Art. 22. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 - Encaminhe-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, dando-lhe conhecimento.
Ananás-TO aos 13 de junho de 2022. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS Juiz de Direito
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ARAGUAINA
1ª vara cível
Boletins de expediente

EDITAL Nº 5026621. PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS
Execução de Título Extrajudicial Nº 0014695-74.2014.8.27.2706/TO
AUTOR: GILBERTO MATOS DE BRITO
RÉU: DANILO NEVES COELHO
OBJETO: CITAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se
processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para (1) CITAR o requerido DANILO NEVES COELHO,
CPF 870.859.411-20, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, bem como para
efetuar o pagamento da dívida exequenda no valor correspondente ao principal (R$ 504.537,89 - quinhentos e quatro mil,
quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (honorários
advocatícios fixados, em caso de pagamento, em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será
reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias), no prazo de 3 (três) dias, sob pena de
ser-lhe penhorados bens, quantos bastem à satisfação total do débito. Fica CIENTIFICADO que, querendo, poderá oferecer
embargos no prazo de 15 (quinze) dias, cujo prazo iniciar-se-á com o decurso do prazo deste edital. Fica CIENTIFICADO ainda,
que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor
em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até
6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, caso em que: 1 sendo a
proposta deferida por este juízo, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o
executado advertido de que, nesta hipótese, o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o
vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao
executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2 sendo a
proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. Em caso de pagamento, os honorários
advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade em
caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias. Fica ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de
revelia. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II,
do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados
são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
(www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta
processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n.
001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias
Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, telefone (63) 3501-1500. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 28/03/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA SILVA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente,
que vai conferido e subscrito pelo magistrado abaixo identificado.

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

Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal 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 o (a) acusado(a): ARIELTOM MARTINS DA SILVA, brasileiro, nascido em 9/4/1985, CPF n° 056.197.194-30, filho de
Cleonice Raimunda da Silva e de Francisco Martins da Silva, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 121, § 2°, incisos
II e IV (por duas vezes), c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 001146373.2022.8.27.2706, 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, 09 de Junho de 2022. Eu, Társis de Souza Santiago, Servidor de Secretaria Judiciário, digitei o presente.
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o (a)
acusado(a): LÁZARO ALVES DOS REIS, brasileiro, casado, nascido aos 11/02/1968, natural de Babaçulândia/TO, filho de
Doralice Alves dos Reis, portador do RG nº. 328.345 SSP-TO, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 180, caput, do
Código Penal, nos autos da ação penal nº 0012283-29.2021.8.27.2706, 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,
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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, 14 de Junho de 2022. Eu, Társis de Souza Santiago, Servidor
de Secretaria Judiciário, 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 (a) acusado (a): JOÃO BATISTA DA SILVA, atualmente em local incerto ou não
sabido, da sentença proferida nos autos nº 0004859-43.2015.8.27.2706, movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins
em seu desfavor, cujo dispositivo é: "Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e, como consequência
natural, CONDENO JOÃO BATISTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, Operado de Máquina, nascido aos 29.07.1979, natural de
Agua Lima – GO, filho de João Cardoso da Silva e Maria de Fátima da Silva, portador de CPF nº 733.525.351-91, atualmente em
lugar incerto ou não sabido, nas penas do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, penas-base em 6 (seis) meses de
detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo....regime
aberto... A intimação do acusado será por edital, no prazo de 60 dias (artigo 392, § 1º, CPP)... Araguaína, 13 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, 14/06/2022. Eu, Sandressa de Souza Rebouças, escrivã/escrevente judiciária, digitei o
presente.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS)]
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 002385470.2016.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de KATIA MARIA LUZ RIBEIRO, CPF nº 005.555.62131, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da
sentença proferida no evento n.º 97 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 487,
inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao
pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das despesas processuais finais,
caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente
sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Cumpra-se na íntegra com o
determinado no evento 94, a fim de proceder com as expedições de alvarás em favor do exequente e parte executada;
2.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre
bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos
respectivos emolumentos pela parte interessada; 3.Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado,
procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. 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 13 dias do mês de junho de 2022.
Eu, MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0027603.90.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador (a): DRAENE PEREIRA DE A. SANTOS 8789274
Executado (s): OTICAS ARAGUAINA LTDA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código
de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26
da Lei de Execuções Fiscais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de
titularidade da parte executada. 2. Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEMSE os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0018983-21.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DAVI CARPEGIANE DE SOUSA PGM48073
Executado (s): JUCIKENEDY SARAIVA DA CRUZ
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios e, sob a
égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública
que:
1.
Após
o
trânsito
em
julgado,
em
cumprimento
ao
Ofício
circular
nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. 2. 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. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 1278/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 30 de maio de 2022
Institui o calendário de feriados e pontos facultativos no âmbito da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, para o exercício
de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, o Excelentíssimo Senhor FABIANO
RIBEIRO, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, no uso de suas atribuições legais
e regimentais,
Considerando a Recomendação nº 44, de 10 de março de 2020;
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “c”, da Lei Complementar nº 10/1996.
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir o calendário de feriados e pontos facultativos no âmbito da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, para o
exercício de 2022:
Datas
Feriados e/ou Pontos Facultativos
Regulamentação
Dia do Padroeiro de Araguaína - Sagrado Coração de
15/06/2022 (quarta-feira)
Lei Municipal nº 1.508, de 07/11/1994
Jesus
14/11/2022 (segunda-feira) Aniversário da Cidade de Araguaína
Lei Municipal nº 997, de 15/12/1989
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no átrio do Fórum local e no Diário da Justiça. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria à Diretoria de Tecnologia
da Informação para publicação no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Tocantins, no link "FERIADOS LOCAIS". Façase juntar neste SEI, cópia das legislações municipais de regulamentação dos feriados (acima mencionadas).Cumpra-se.
FABIANO RIBEIRO
Juiz de Direito - Diretor do Foro
Portaria Nº 1399/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 13 de junho de 2022
Lotar servidora comissionada na Vara Especializada de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Araguaína/TO, para atuar como Chefe de Secretaria, e dá outras providências.
Excelentíssimo Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Juiz de Direito FABIANO RIBEIRO, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 10, de 11/01/1996, e,
Considerando a necessidade de otimizar o desempenho jurisdicional na Vara Especializada de Combate à Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher da Comarca de Araguaína/TO e, a rotina de trabalho naquela serventia;
Considerando o interesse e a conveniência da Administração Pública;
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alínea c, da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.1996;
Considerando o Decreto Judiciário Nº 147 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, acostado no processo SEI nº 22.0.000016168-7.
R E S O L V E:
Artigo 1º. Lotar a servidora comissionada, Ana Karollyny Passos de Abreu, matrícula funcional nº 357622, na Vara
Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Araguaína/TO.
Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor a partir de 09 de junho de 2022.
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Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
FABIANO RIBEIRO
Juiz de Direito - Diretor do Foro

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0012708-22.2022.8.27.2706
Acusado: W. M. B.
Vítima: M. I. M. D. C. B.
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 INTIMADO: W. M. B., brasileiro, desempregado,
solteiro, nascido em 15/04/1995, natural de Araguaína-TO, CPF n° 075.829.821-85, filho de Maria Ivanilde Mamedio Ferreira e
José Luís Alves Barroso, endereço: Rua Ararangua, n° 1137, bairro Itaipú - Araguaína/TO, atualmente em local incerto ou não
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com
fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente..."
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0005882-53.2017.8.27.2706
Acusado: M.B.L.
Vítima: S.M.D.DA .S
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: S.M.D.DA.S, brasileira, em união estavel,
natural de Araguaína -TO, nascida aos 11/11/1964, filha de Raimundo Nonato da Silva e Maria Dias Da Silva, cadastrada no CPF
de nº 611.896.181-68, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de MAXSWELL BARBOSA LIMA, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia...". Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Nº dos Autos: 0015431-48.2021.8.27.2706
Acusado: Adailton Pereira da Silva
Vítima: Miriam Almeida Noleto
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 CITADO: ADAILTON PEREIRA DA SILVA, brasileiro,
divorciado, mestre de obras, nascido aos 04/10/1973, natural de Araguaína-TO, filho de Maria do Socorro de Jesus Silva e Inácio
Pereira da Silva, portador do CPF nº. 861.258.341-15, endereço: Rua Angico, nº. 104, Setor Araguaína Sul, Araguaína/TO,
atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue
transcrito: "Trata-se da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado Tocantins, em desfavor de ADAILTON PEREIRA DA
SILVA, ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, em que
figura como vítima MIRIAM ALMEIDA NOLETO. Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao
disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se
em elementos de prova que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos
atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe oferecimento de defesa."
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0013382-68.2020.8.27.2706
Acusado: EMERSON FERREIRA DOS SANTOS SILVA
Vítima: ALYNE MOTA DA SILVA FERREIRA
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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 CITADO: EMERSON FERREIRA DOS SANTOS,
brasileiro, convivente em união estável, nascido aos 19/02/1980, natural de Araguaia/TO, filho de Maria de Jesus Ferreira e José
Ribeiro dos Santos, CPF nº 941.910.501-68, endereço: Rua CE 24, Qd. 50, Lote 06, Setor Costa Esmeralda, em Araguaína/TO,
atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue
transcrito: "Trata-se da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado Tocantins, em desfavor de EMERSON FERREIRA
DOS SANTOS, ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06,
em que figura como vítima ALYNE MOTA DA SILVA FERREIRA. Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez
que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma
legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma
detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe oferecimento de defesa."
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Nº dos Autos: 0004552-79.2021.8.27.2706
Acusado: VINICIUS FERNANDES DOS SANTOS
Vítima: BARBARA DA SILVA CARVALHO
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 CITADO: VINICIUS FERNANDES DOS
SANTOS, brasileiro, convivente em união estável, entregador, nascido em 13/09/1994, natural de Tocantinópolis-TO, filho de
Antonina Fernandes da Silva, portador do CPF nº. 031.911.601-83, endereço: Avenida universitária, Qd. 29, Lt. 23, Setor
universitário, Araguaína/TO, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Trata-se da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado Tocantins, em
desfavor de VINICIUS FERNANDES DOS SANTOS1, ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência
doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, em que figura como vítima a Srta. BARBARA DA SILVA CARVALHO. Recebo a
denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em
qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa
para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe
oferecimento de defesa."
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Nº dos Autos: 0021651-62.2021.8.27.2706
Acusado: VALMIR ALVES DA SILVA
Vítima: DHAFFINE KAROLYNE NASCIMENO DE ABREU
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 CITADO: VALMIR ALVES DA SILVA, brasileiro, natural
de Araguaína/TO, nascido aos 02.01.1985, filho de Joaquim Gomes da Silva e de Maria Alves dos Reis, CPF nº 012.229.261-80,
endereço: Rua Ipê Amarelo nº 250, Bairro Jardim das Flores, Araguaína/TO, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Trata-se da denúncia ofertada pelo
Ministério Público do Estado Tocantins, em desfavor de VALMIR ALVES DA SILVA, TATIELE ALVES DE OLIVEIRA DO
NASCIMENTO e REGINALDO ALVES DA SILVA, aos quais imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência
doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, em que figura como vítima DHAFFINE KAROLYNE NASCIMENO DE ABREU, menor
representada legalmente por Marlene Alves Do Nascimento Oliveira (avó materna). Recebo a denúncia ofertada, sob o rito
ordinário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do
mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e
narra de forma detalhada os fatos atribuídos aos denunciados, proporcionando-lhes oferecimento de defesa."
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0006210-41.2021.8.27.2706
Acusado: VANDERLAN CARDOSO RIBEIRO
Vítima: LUCIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO: VANDERLAN CARDOSO RIBEIRO,
brasileiro, solteiro, aposentado,nascido em 16/09/1981, natural de Angico/TO, filho de Zuleide Rodrigues Ribeiro e Pedro
Francisco Ribeiro, portador do CPF nº 954.619.651-72, endereço: Rua Coronel Fleury, nº 1530, Setor Eldorado -
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Araguaína/TO, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "Trata-se da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado Tocantins, em desfavor de
VANDERLAN CARDOSO RIBEIRO, ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que
trata a Lei nº 11.340/06, em que figura como vítima a Srta. LUCIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO. Recebo a denúncia
ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos
casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa para a
propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe oferecimento de
defesa."
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0020822-81.2021.8.27.2706
Acusado: DILSON ALVES DE ALENCAR
Vítima: ROSIANE DINIZ FIGUEIREDO
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 CITADO: DILSON ALVES DE ALENCAR, brasileiro,
união estável, vaqueiro, nascido aos 10/02/1980, filho de Antonio Carlos Cosmes de Alencar e Marli Alves de Alencar, portador
do RG n. 898562 SESP/TO, residente Avenida Perimetral, s/n, Noca Muricilândia, Muricilânida/TO, atualmente em local incerto
ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Trata-se da denúncia
ofertada pelo Ministério Público do Estado Tocantins, em desfavor de DILSON ALVES DE ALENCAR, ao qual imputa a prática
de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, em que figura como vítima ROSIANE
DINIZ FIGUEIREDO. Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do
CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova
que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado,
proporcionando-lhe oferecimento de defesa."
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0025524-70.2021.8.27.2706
Acusado: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA
Vítima: OTILIA ALMEIDA DE AMORIM
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 CITADO: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA,
brasileiro, solteiro, natural de Araguaína/TO, filho de Otilia Pereira da Silva, nascido aos 03.08.1969, CPF nº 624.664.371-04, RG
nº 265249, residente e domiciliado na Rua Hugo de Oliveira, s/n, Qd. 55, Lt. 19, Setor Maracanã, Araguaína/TO, atualmente em
local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Trata-se
da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado Tocantins, em desfavor de PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA, ao
qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, em que figura
como vítima OTILIA ALMEIDA DE AMORIM. Recebo a denúncia ofertada, sob o rito ordinário, uma vez que: a) atende ao
disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se
em elementos de prova que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos
atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe oferecimento de defesa."

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0018445-11.2019.8.27.2706
Acusado: CARLOS SILVA DOS SANTOS
Vítima: GESIANE DA SILVA SANTOS
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: GESIANE DA SILVA SANTOS, brasileira,
casada, cozinheira, natural de Araguaína/TO, nascida aos 24/03/1992, filha de Maria Edileuza da Silva, endereço: Rua São
Francisco, n° 459, Quadra 12, Lote 05, VL GOIAS - Araguaína/TO, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR CARLOS SILVA DOS SANTOS..."
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ARAGUATINS
Vara de família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002236-90.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: MARCILENE CARVALHO DE FRANÇA
Interditada: VITÓRIA DE FRANÇA BARROS
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) VITÓRIA DE FRANÇA BARROS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I,
do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a)
curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente MARCILENE CARVALHO DE FRANÇA
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando,
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 25 de fevereiro de 2022.
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002495-85.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: ROSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA DE BRITO
Interditado: MACIMO DOS SANTOS PEREIRA
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o requerido MACIMO DOS SANTOS
PEREIRA à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º,
da Lei nº 13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil. Nomeio a autora ROSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA DE BRITO, curadora definitiva do
requerido, a quem competirá a administração dos negócios e bens do requerido, em especial perante o INSS para fins de
benefício/amparo social e movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor
mensalmente, renovação de senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de
pleitear tratamento médico ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito
adquiridos, em prol do interditando. Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso a curadora ora nomeada de prestar
caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do interditado, nos termos dos arts. 1.745,
parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do curatelado,
ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituído e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e
1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia
autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se
as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos
termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade
da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas
normativas. Araguatins/TO, 20 de abril de 2022. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta
Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0004702-91.2020.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: LINDALVA CARDOSO DINIZ
Interditada: BENTA PEREIRA DA LUZ
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) BENTA PEREIRA DA LUZ incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente LINDALVA CARDOSO DINIZ como curador(a)
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do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art.
755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 28 de janeiro de 2022.
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002189-19.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: GECIVAN FERREIRA DE FRANÇA
Interditada: EVA MARIA DE FRANÇA FERREIRA
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) EVA MARIA DE FRANÇA FERREIRA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente GECIVAN FERREIRA DE FRANÇA
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando,
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 25 de fevereiro de 2022.
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002028-09.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: VANDA MARIA SOUSA COSTA
Interditada: LINDALVA DE SOUSA COSTA
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) LINDALVA DE SOUSA COSTA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do
Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do (a) curatelado
(a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente VANDA MARIA SOUSA COSTA como curador (a)
do (a) interditado (a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do
art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o (a) curador (a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado (a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco
de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 25 de fevereiro de 2022.
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0001997-86.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: CLEUDIMAR DOS SANTOS SILVA
Interditada: JOAQUINA VALERIA DOS SANTOS
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o (a)
requerido (a) JOAQUINA VALERIA DOS SANTOS SILVA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o (a) requerente CLEUDIMAR DOS SANTOS SILVA
como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando,
nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Dispenso o (a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia,
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas.. Araguatins/TO, 25 de fevereiro de 2022.
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.

AURORA
1ª escrivania cível
Editais

EDITAL DE LEILÃO
A Excelentíssima Srª. Drª. Juíza de Direito titular da Comarca de Aurora/TO, Estado do Tocantins. FAZ SABER A QUANTOS O
PRESENTE VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, com fulcro nos arts. 879 ao 903, do Novo
CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela resolução CNJ 236/2016, que o Leiloeiro Nomeado, DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA,
matriculado na JUCETINS sob o nº 2016.05.0017, através da plataforma eletrônica www.dmleiloesjudiciais.com.br, levará a
público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 1) PROCESSO Nº.
5000026-23.2008.8.27.2711 – CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 2) EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS EXECUTADO:
OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA (CNPJ: 02.941.022/0001-81); OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA (CPF: 634.689.561-34). 3)
DATAS: 1º Leilão no dia 05/07/2022 com encerramento às 13:00h, quando somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao
valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, no dia
05/07/2022, com encerramento às 16:00h, quando serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) da avaliação.
Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término do leilão. 4) DÉBITOS DA
AÇÃO: R$ 39.046,80 (trinta e nove mil, quarenta e seis reais e oitenta centavos), em 05 de junho de 2020, de acordo com a
planilha de cálculo juntada de fls. 181. A atualização dos débitos vencidos e vincendos, até a sua integral satisfação, fica a
encargo do exequente disponibilizar nos autos 5) CDA: A-4058/2007; A-4062/2007; A-4069/2007. 6) DO BEM: Uma área de terra
urbana, situada na Avenida Dr. João D’Abreu, nº 09, centro, nesta cidade de Novo Alegre, Estado do Tocantins; edificada ao
leste com um prédio comercial e ao oeste, edificada com uma casa residencial; com os seguintes limites e metragens: ao leste
limita-se com a Avenida Dr. João D’Abreu, com 6,50 metros; ao norte limita-se com propriedades de José Cassiano Alves
Moreira e Mariano da Silva Costa, com 59,50 metros; ao oeste limita-se com a Rua Apolinário José da Cunha, com 11,60 metros;
ao sul, com 29,00 metros limitando com propriedade de Dorgival dos Santos Bílio, seguindo com 8,90 metros aos fundos mais
30,50 metros ao lateral da propriedade de Paulino Pereira dos Santos; perfazendo a área total de 482,69 m² (quatrocentos e
oitenta e dois vírgula sessenta e nove metros quadrados). Imóvel matriculado sob o nº 120 do Cartório de Registro de Imóveis de
Novo Alegre/TO. Obs: Conforme AV-02-M-120, a parte pertencente a Prefeitura Municipal de Novo Alegre/TO foi desmembrada
da matrícula, restando um lote comercial na Av. Dr. João de Abreu, lote nº 09 medindo 187,50m², sendo um único salão em
alvenaria, com banheiro, piso cerâmica, telhado de madeira cerrada e telhas Plans, toda rebocada e pintada, boa parte de forro
PVC. 7) DA AVALIAÇÃO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em 26 de novembro de 2020. 8) DEPOSITÁRIO(A): MARIA DA
CONCEIÇÃO FREIRE SILVA TAVARES. 9) ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº 5000027-53.2004.827.2709, em favor da
União, em trâmite na 1ª Vara Cível de Arrais/TO; Outros eventuais constantes junto a matrícula Imobiliária. 10) BAIXA
PENHORAS, DEMAIS ÔNUS E TRIBUTOS: Com a venda no leilão, caso haja penhoras, arrestos, indisponibilidades, e/ou outros
ônus que gravem a matrícula, o bem será leiloado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, até a data da expedição da
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de entrega, conforme artigos 903, § 5º, inclusive os débitos de natureza propter
rem, conforme artigo 908 § 1º, ambos do CPC/2015. Débitos de IPTU, serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do
art. 130, “caput” e parágrafo único, do C.T.N. Correrão por conta do arrematante, as despesas e os custos relativos à
transferência patrimonial dos bens arrematados e diligências do Oficial de Justiça, se houver. 11) DÉBITOS DE CONDOMÍNIO
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SOBRE O BEM IMÓVEL: Em caso de execução de bem imóvel promovida pelo condomínio, os débitos condominiais serão
abatidos até o limite do valor da arrematação. (art.1345, do Código Civil c/c art. 908, § 1º, do Código de Processo Civil). 12)
HIPOTECA: Eventual gravame de hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor
hipotecário (art. 1.499, VI do Código Civil). 13) MEAÇÃO: Nos termos do Art. 843, do CPC/2015, tratando-se de penhora de bem
indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação
do bem. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de
condições. 14) VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse
do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas
condições determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para
realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o
novo ciclo será reaberto, até o prazo final. 15) LEILOEIRO: O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr.
DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS sob o nº 2016.05.0017, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br. 16) COMO PARTICIPAR DO LEILÃO/VENDA: Quem pretender arrematar
ditos bens, deverá efetuar cadastro prévio, no prazo de 24 horas de antecedência do leilão, através do site
www.dmleiloesjudiciais.com.br, devendo, para tanto, os interessados, aceitar os termos e condições informados no site. Veja no
site do Leiloeiro Oficial a relação de documentos necessários para efetivação do cadastro. Ficam desde já cientes os
interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo
por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software
ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas,
não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 17) PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de
computadores, no sítio do leiloeiro www.dmleiloesjudiciais.com.br, e também no site de publicações e consultas de editais de
leilão PUBLICJUD, www.publicjud.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC/2015. 18) FORMAS DE
PAGAMENTO: À VISTA; A arrematação far-se-á mediante pagamento imediato, por depósito judicial, junto a Caixa Econômica
Federal vinculada a este juízo, conforme art. 892, CPC/15, sendo que, somente após o pagamento integral do valor, será
expedida a respectiva carta de arrematação. PARCELAMENTO: Em caso de imóveis, o pagamento poderá ser parcelado em
primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil,
conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o
restante parcelado em até 30 (trinta) meses; As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; Ao
valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária do INPC; Caução: Será garantida a integralização do lance
por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de
arrematação; OBS.: Sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 19) ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA: No caso de atraso ou
não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as
parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação.
Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão,
do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 20) ARREMATAÇÃO PELO CREDOR: Se o
exequente arrematar o bem e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu
crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizarse-á novo leilão à custa do exequente (art. 892, §1º, do CPC/2015). Na hipótese de arrematação com crédito, o exequente ficará
responsável pela comissão devida ao Leiloeiro. 21) PAGAMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao
Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução
236/2016 - CNJ), que será efetuada pelo arrematante no prazo de 24 horas da realização do leilão, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico. Consumada a arrematação, no caso de desistência por parte do arrematante, nos
termos do art. 903, § 6º, do CPC/2015, a comissão do Leiloeiro será a este devida. 22) CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO
LEILÃO MOTIVADOS POR ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO OU ACORDO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: I - Caso haja
adjudicação, será devido ao Leiloeiro Oficial, o importe de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor devido a parte exequente, a
ser pago por quem lhe der causa. II - Havendo remição ou acordo, antes da realização do leilão, será devido ao Leiloeiro Oficial,
o importe de 2,5% (dois e meio por cento)devido à parte exequente, a ser pago pela parte que remiu ou que postulou o acordo.
III - Será devido ao Leiloeiro Oficial, comissão de 5% sobre o valor da arrematação em casos de acordo ou remição após a
realização da alienação e arrematação do bem, conforme artigo 7º § 3 da Resolução 236/2016, a ser arcado pelo executado
remidor. Os percentuais/valores acima, serão pagos a título de ressarcimento das despesas de publicação de edital, intimação
das partes, remoção, guarda e conservação dos bens, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016, valores esses
a serem pagos pela parte executada. Se o Executado pagar a dívida na forma do artigo 826 do CPC, ou ainda, celebrar acordo,
deverá apresentar até a hora e data designadas para o leilão, guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de
petição fazendo menção expressa quanto ao pagamento integral ou acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado.23) IMÓVEL OCUPADO: A desocupação do imóvel será realizada mediante expedição de Mandado de Imissão na
Posse que será expedido pelo M.M. Juízo Comitente. 24) LANCES: Havendo lances nos 3 (três) minutos antecedentes ao
horário de encerramento do leilão, haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo, visando manifestação de
outros eventuais licitantes (21 e 22 da Resolução 236/2016 CNJ). Os arrematantes ficam cientes desde já que não sendo
efetuado o depósito da oferta com o respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24 horas, o Leiloeiro
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comunicará imediatamente o fato ao Juízo (Pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 de Código Penal),
informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da
aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar
frustrada devido ao não atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou o segundo
melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele ofertado. 25) VISITAÇÃO: É vedado aos
Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do
CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. Em caso de imóvel desocupado, também fica
autorizado o Leiloeiro a se fazer acompanhar por chaveiro. Igualmente, ficam autorizados os colaboradores do Leiloeiro,
devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Leiloeiro, a fim de que os licitantes
tenham pleno conhecimento das características do bem. 26) DÚVIDAS e ESCLARECIMENTOS: Todas as informações
necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua
validade, poderão ser adquiridas através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9339, Chat no site do
leiloeiro e também é possível, encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou diretamente pelo
endereço contato@dmleiloesjudiciais.com.br. 27) ARREMATAÇÃO: Assinado o auto pelo Juiz, pelo Arrematante e pelo Leiloeiro
Oficial, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os
embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos
prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC). Tratando-se de leilão eletrônico, o Leiloeiro Oficial poderá assinar o auto pelo
arrematante, desde que autorizado por procuração. 28) CONDIÇÕES GERAIS: O Leiloeiro Público Oficial, por ocasião do leilão,
fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o qual se presume seja de conhecimento de todos os
interessados. Ainda, não se enquadra na condição de fornecedor, intermediário, ou comerciante, sendo mero mandatário,
ficando assim eximido de eventuais responsabilidades por vícios/defeitos ocultos ou não, no bem alienado, como também por
reembolsos, indenizações, trocas, consertos e compensações financeiras de qualquer hipótese, nos termos do art. 663, do
Código Civil Brasileiro. Este edital está em conformidade com a resolução nº 236 de 13/07/2016 do CNJ. Os licitantes deverão
acompanhar a realização do leilão, permanecendo a qualquer tempo em condições de serem contatados pelo Leiloeiro Oficial
para qualquer tipo de informação que se faça necessária. Eventual prejuízo causado pela impossibilidade de contato ou falta de
respostas do licitante, principalmente quando este não responder prontamente aos contatos do Leiloeiro Oficial, serão de
responsabilidade unicamente do próprio licitante. 29) INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o executado OTAVIO GOMES
DE OLIVEIRA e seu cônjuge se casado for, na pessoa de seu Representante Legal; UNIÃO, na qualidade de credora, bem como
os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem
tombado, das datas acima, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.
889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão)
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo
para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será
de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da Lei. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem como no sítio eletrônico:
www.dmleiloesjudiciais.com.br. Emanuela da Cunha Gomes-Juíza de Direito.

COLINAS
1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS
RÉU: MONTE TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA
RÉU: CARLOS MONTEIRO SANTOS
RÉU: EVERSON BATISTA AROUCA
O Excelentíssimo Senhor Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colinas do
Tocantins, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação EXECUÇÃO FISCAL nº 5001048-37.2013.8.27.2713 movida
pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MONTE TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS MONTEIRO
SANTOS E EVERSON BATISTA AROUCA. E não tendo sido possível a citação via postal e pessoal, por se encontrar em lugar
incerto e não sabido, tem o presente edital, nos termos do art. 8, inciso IV, da Lei 6.830/80, a finalidade de CITAR a parte
executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do débito com juros multa de mora e encargos indicados na
CERTIDÃO de Dívida Ativa, ou garantir a execução na forma do art. 9º da Lei nº. 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento
de todos e dos INTERESSADOS e que, para no futuro não se venha a alegar ignorância, foi expedido o presente edital que será
publicado e afixado na sede deste Juízo, na forma da Lei. DADO e PASSADO nesta Cidade de Colinas do Tocantins 08 de
JUNHO de 2022. Eu, LORENA APARECIDA MENEZES REIS ROCHA, TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A), matrícula 282247, o
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digitei, e eu, VALQUIRIA LOPES BRITO, DIRETOR DE SECRETARIA, matrícula 216851 o conferi e subscrevo, por ordem do
MM. Juiz de Direito.

GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Sentenças
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados.
AÇÃO DE ALIMENTOS n. 0000904-12.2022.827.2721
Requerentes: : K. D. DOS S. A, J. E. DOS S. A
Requerido: AGEU DE OLIVEIRA AIRES, brasileiro, solteiro, mecânico, RG n. 311.129 SSP-TO, CPF n. 885.445.161-49, filho
de Domingos Aires Fernandes e Maria de Jesus Oliveira Rocha.
SENTENÇA: “(...)Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face
da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta
sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC2015). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 31 de maio de 2022.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.”
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados.
AÇÃO DE ALIMENTOS n. 0003467-81.2019.8.27.2721
Requerente: V. J. G. DE.C.F.
Requerido: FABIO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no RG n.º 289.259 SSP/TO, CPF n.º 008.528.581-61, filho
de Antonio Fialho Ferreira e Maria das Graças Ferreira.
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em
face da satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta
sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC2015). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. . Guaraí-TO, 10 de junho de 2022.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.”

GURUPI
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas
Intimações aos advogados
CARTA PRECATÓRIA: 0008835-63.2022.827.2722
Ação: CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Juízo de Origem: VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E 2º CÍVEL DA COMARCA DE CERES/GO
Processo de Origem: 5338552-79.2022.8.09.0032
Requerente: MARCUS JOSE PASSOS E ENIVALDA MODESTO FERREIRA PASSOS
Advogado: SONIA VIEIRA DA CUNHA TEODORO – OAB/GO nº 28.283; ANA PAULA VELOSO DE ASSIS SOUSA – OAB/GO
nº 14.161; MARINA TEODORO OAB/GO nº 40.317
Requerido: FERNANDO AUGUSTO ABDALLA SANTOS E OUTRO
Finalidade: Intimação
INTIMAÇÃO - DESPACHO (Evento 6): “Vistos, 1 - Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
recolhimento das custas, sob pena de não cumprimento da diligência deprecada. 2 - Assim, aguarde-se o preparo da presente
carta precatória pelo prazo anteriormente assinalado. Não havendo o pagamento, certifique nos autos e, após, conclusos. 3 Caso a carta precatória seja oriunda de outro estado, oficie-se ao juízo deprecante informando o número da carta precatória
eletrônica e da chave de segurança gerada, bem como informando que a devolução da carta precatória não se dará por meio
físico ou por malote digital, estando disponível a qualquer tempo para consulta pelo e-PROC (Art. 17, § 2º, Instrução Normativa
nº 05 de 24 de outubro de 2011, publicada no Diário da Justiça eletrônico nº 2754 de 25 de outubro de 2011). Às providências.
Datado e certificado pelo sistema. Cibele Maria Bellezzia. Juíza de Direito”
Observação: Telefone do juízo deprecado: (63) 3311-2864; e-mail: precatorias1gurupi@tjto.jus.br
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1ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0006438-65.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: NELCILENE FERREIRA DA SILVA
RÉU: KAROLINE FERREIRA DA SILVA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de KAROLINE FERREIRA
DA SILVA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curador, em
caráter definitivo NELCILENE FERREIRA DA SILVA, devendo o curador prestar compromisso na forma da Lei. Com espeque no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Inscreva-se o presente no Registro Civil desta Comarca, no
livro "E", nos termos da Lei de Registro Público e publique-se no Diário da justiça na forma da lei. Sem custas. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gurupi/TO, data certificada pelo
sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi,
Estado do Tocantins, aos 25 de maio de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e
conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0004732-47.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: MANOEL PEREIRA LISBOA
RÉU: MARIA PEREIRA LISBOA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA PEREIRA
LISBOA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curador, em
caráter definitivo MANOEL PEREIRA LISBOA, devendo o curador prestar compromisso na forma da Lei. Com espeque no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Inscreva-se o presente no Registro Civil desta Comarca, no livro "E",
nos termos da Lei de Registro Público e publique-se no Diário da justiça na forma da lei. Sem custas. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25
de maio de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito

1ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos
de Ação Monitória, processo nº 00049868820198272722 por Fundação UNIRG em desfavor DALLYANE PEREIRA DANTAS,
sendo o presente para CITAR a requerida DALLYANE PEREIRA DANTAS, inscrito no CPF (MF) sob o nº 00494111100 estando
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente que o
pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de advogado no
importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir-se-á de pleno direito
o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido nos autos. 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 Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de Junho
de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos
de Ação Monitória, processo nº 00110623620168272722 por Fundação UNIRG em desfavor FABIANA ROSITA DE SOUZA,
sendo o presente para CITAR a requerida FABIANA ROSITA DE SOUZA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 00180159135 estando
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em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente que o
pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de advogado no
importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir-se-á de pleno direito
o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido nos autos. 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 Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de Junho
de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos
de Ação Monitória, processo nº 00110857920168272722 por Fundação UNIRG em desfavor FILIPE JULIANO ALVES DE LIMA,
sendo o presente para CITAR o requerido FILIPE JULIANO ALVES DE LIMA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 02509363131
estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente
que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de
advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir-se-á de
pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido nos autos. 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 Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14
de Junho de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos
de Ação Monitória, processo nº 00137742820188272722 por Fundação UNIRG em desfavor ELIEZER DA SILVA GOMES, sendo
o presente para CITAR o requerido ELIEZER DA SILVA GOMES, inscrito no CPF (MF) sob o nº 01169648126 estando em lugar
incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente que o pagamento
no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de advogado no importe de
cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir-se-á de pleno direito o título
executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido nos autos. 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 Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de Junho de 2022.
Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos
de Ação Monitória, processo nº 00138159220188272722 por Fundação UNIRG em desfavor STEPHANIE BRITO
MASCARENHAS, sendo o presente para CITAR a requerida STEPHANIE BRITO MASCARENHAS, inscrito no CPF (MF) sob o
nº 00441820158 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida.
Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com
honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido
nos autos. 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 Gurupi, Estado
do Tocantins, aos 14 de Junho de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos
de Ação Monitória, processo nº 50083725120138272722 por Fundação UNIRG em desfavor MARINALVA COELHO DA SILVA,
sendo o presente para CITAR a requerida MARINALVA COELHO DA SILVA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 61202371191
estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente
que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de
advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir-se-á de
pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido nos autos. E para
que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do
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Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14
de Junho de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos
de Ação Monitória, processo nº 00113160920168272722 por Fundação UNIRG em desfavor GABRIELA NATALIA MORAIS DE
ALCANTARA, sendo o presente para CITAR a requerida GABRIELA NATALIA MORAIS DE ALCANTARA, inscrito no CPF
(MF) sob o nº 03780034107 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a
quantia devida. Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e
arcará com honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de
quinze dias constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho
proferido nos autos. 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 Gurupi,
Estado do Tocantins, aos 14 de Junho de 2022. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0001739-28.2021.8.27.2723
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO
ASSUNTO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
RÉU: FERNANDO QUEIROZ OLIVEIRA
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 0001739-28.2021.8.27.2723, tendo como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO e Réu FERNANDO QUEIROZ OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, nascido aos 26/04/1999, natural de Colinas do Tocantins-TO, RG n° 1.106.791 SSP/TO, CPF n° 076.278.12119, filho de JUVELINO SANTOS OLIVEIRA e HELOIZA RIBEIRO QUEIROZ, residente na Avenida Benedito Pires, s/n - Centro 77718000 - Itapiratins/TO, 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 artigos 129, § 9º
e 147 “caput”, este último c.c. o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, “caput”, do
Código Penal), com as implicações da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), até final julgamento, sob pena de revelia. O
presente edital será publicado no Diário da Justiça. Eu, LUIZ ALVES DA ROCHA NETO, Diretor de Secretaria, o digitei. Itacajá,
14/06/2022. 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 5655120v3 e do código CRC 54a31039

PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0004185-88.2018.8.27.2729?
??????AUTOR: WIVIAN MORAES MENDONÇA - CPF: 76510069172
RÉU: CARLINHOS ALVES FERREIRA - CNPJ: 13071788000179
RÉU: MULTIMILHAS BRASIL TURISMO - CNPJ: 19670270000138
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 0004185-88.2018.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por WIVIAN MORAES
MENDONÇA em desfavor de CARLINHOS ALVES FERREIRA e MULTIMILHAS BRASIL TURISMO, e que por este meio
procede a CITAÇÃO da parte Requerida CARLINHOS ALVES FERREIRA, CNPJ: 13071788000179 e MULTIMILHAS BRASIL
TURISMO, CNPJ: 19670270000138, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação,
bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos
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articulados na inicial, cientificando-os que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no
Despacho do evento 42.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora.

Sentenças

INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0041812-24.2021.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03017677000120
RÉU: DIONES COSTA SILVA - CPF: 02908834154
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”... Pelo exposto, JULGO INTEIRAMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para consolidar, em
caráter definitivo, a propriedade plena e posse do bem em mãos do autor. De consequência, fica resolvido o mérito, nos termos
do art. 487, I, do CPC. Quanto à futura venda do bem, determino que, na conformidade do art. 2º do Dec. Lei 911/69, " No caso
de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida
judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no
pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida
prestação de contas." Condeno a parte requerida a pagar às custas processuais e honorários advocatícios, estes que, desde já,
fixo em 10% do valor da causa. Com a venda do veículo a autora pode com o seu produto, descontar as custas processuais e
honorários advocatícios. Eventual condenação estará condicionada a comprovação de que a dívida superou o valor da venda do
veículo.P.R.I. Após as formalidades legais remetam aos autos ao arquivo.LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 5003635-86.2010.8.27.2729 - Cumprimento de sentença
AUTOR: JUVÊNCIO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 37745247187
AUTOR: JOSÉ SOBRINHO ALVES MENDES - CPF: 02202792171
AUTOR: CLAUDEMIR GOMES DA COSTA - CPF: 02990803157
RÉU: BATALHA AUTO ESCOLA ANK LTDA - CNPJ: 08147087000136
RÉU: ADEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 49886320168
FICAM AS PARTES REQUERIDAS intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue
transcrita:”...III - DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais deduzidos na presente ação, o que faço com
fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, pelo que: a. CONDENO a parte requerida solidariamente a
restituir na forma dobrada ao requerente CLAUDEMIR GOMES DA COSTA a importância de R$652,00 (seiscentos e cinquenta e
dois reais) a título de dano material, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a
partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ); b. CONDENO a parte requerida solidariamente a restituir na forma dobrada ao
requerente JOSÉ SOBRINHO ALVES MENDES a importância de R$600,00 (seiscentos reais) a título de dano material, com
juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ);
c. CONDENO a parte requerida solidariamente a restituir na forma dobrada ao requerente JUVÊNCIO PEREIRA DE ALMEIDA a
importância de R$310,00 (trezentos e dez reais) a título de dano material, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção
monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ). CONDENO os requeridos solidariamente ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais), tudo
com fundamento no artigo 85, §2º do CPC. Cumpra-se conforme o Provimento de nº. 09/2019/CGJUS/TO. Interposto eventual
Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões. Caso contrário e operado o trânsito
em julgado, certifique-se. Cumpridas as formalidades legais, proceda-se à baixa definitiva e arquivem-se com as cautelas de
estilo. Intimem-se. Cumpra-se. ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA, Juíza de Direito.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0002246-44.2016.8.27.2729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado: CICERO LUIS DA SILVA FREITAS
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, da 2º Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, INTIMA, COM O
PRAZO DE 10 (dez) DIAS, CICERO LUIS DA SILVA FREITAS, brasileiro, divorciado, entregador de gás, nascido aos
16/03/1988, natural de Araguacema-TO,? filho de Luis José da Silva e de Joseilda da Conceição Freitas Silva, atualmente em
lugar incerto e não sabido; para comparecer na 2ª Vara Criminal de Palmas, munido dos documentos de identificação ( RG,
CPF) e número de conta bancária, visando à restituição do valor recolhido a título de fiança no valor de R$ 650,00(seiscentos e
cinquenta reais) e seus acréscimos. DESPACHO: Consoante sentença do evento 172, CÍCERO LUIS DA SILVA FREITAS foi
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absolvido das imputações constantes da denúncia. Em análise ao Inquérito Policial em apenso, verifica-se comprovante de
pagamento de fiança, devidamente arbitrada e recolhida pela autoridade policial à época do flagrante, conforme processo
0018277-76.2015.8.27.2729/TO, evento 20, COMP1. Com base no artigo 337 do Código de Processo Penal, determino a
intimação de CÍCERO, via edital (eis que foi intimado da sentença por este meio), para levantamento/restituição do valor pago a
título de fiança. Efetivada a referida restituição, tal deverá ser comunicado a este juízo. Em caso de inércia, após transcurso do
edital, declaro desde já o perdimento do valor em favor do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN. Expeça-se o necessário.
Por fim, arquive-se. Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema. Documento eletrônico assinado por LUIZ ZILMAR
DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito. Palmas 08/06/2022. O presente edital será publicado no Diário da Justiça e uma 2ª via
ficará afixada no placar do Fórum de Palmas/TO, 13/06/2022. Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo.

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00067436220208272729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: SELENA ALVES MOURA, alcunha "BEATRIZ" e outros
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) SELENA ALVES MOURA, alcunha "BEATRIZ": brasileira, inscritano CPF n° 050.357.071-05, RG n°
1.203.768, nascida aos24/04/98 em Cristalândia-TO, filha de Maria Aparecida Alves Moura, residente na Quadra 403 Norte,
alameda 4, lote 8,Palmas-TO?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe
da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0006743-62.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1.
RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Selena Alves
Moura, Nágela Inácio Queiroz, Matheus Batista de Oliveira, Lorane Vitoria Freitas Santos, Lia Alves da Silva, Jackeline Vieira dos
Santos, Evanilde Aquino Barrense, Delma Hanna Rodrigues Lopes, Ana Valéria Moraes dos Santos, Marciana Silva do
Nascimento, Mayara Aquino Queiroz e Denise Cristina Valadares da Silva, pela suposta prática do delito descrito no artigo 2º da
Lei n° 12.850/2013. A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2020 (evento 2). Houve expedição de edital de citação e
intimação de Ana Valéria Moraes dos Santos, Marciana Silva do Nascimento e Mayara Aquino Queiroz (evento 4). Não houve
manifestação das rés após 15 (quinze) dias (eventos 87, CERT1 e 121, CERT1), motivo pelo qual foi determinada a cisão
processual em relação à Marciana e Mayara (evento 130). A citação dos seguintes réus ocorreu de forma regular, com
apresentação de defesa prévia: 1. MATHEUS BATISTA DE OLIVEIRA: citação - evento 25, CERT2; defesa – evento 144,
DEFESA_P6; 2. DENISE CRISTINA VALADARES DA SILVA: citação - evento 34, CERT1; defesa – evento 144, DEFESA_P2; 3.
SELENA ALVES MOURA: citação - evento 35, CERT1; defesa – evento 144, DEFESA_P7; 4. JACKELENE VIEIRA DOS
SANTOS: citação - 0003636-31.2020.8.27.2722, evento 7; defesa – evento 144, DEFESA_P3; 5. EVANILDE AQUINO
BARRENSE: citação - evento 51, CERT1; defesa – evento 125; 6. DELMA HANNA RODRIGUES LOPES: citação - evento 60,
MANDCITACAO1; defesa – evento 144, DEFESA_P1; 7. LORANE VITÓRIA FREITAS SANTOS: citação - evento 71, CERT2;
defesa – evento 144, DEFESA_P5; 8. LIA ALVES DA SILVA: citação - evento 94, CERT2; defesa – evento 144, DEFESA_P4; 9.
ANA VALÉRIA DOS SANTOS: citada via carta precatória (evento 170, PRECATORIA2; defesa – evento 142, DEFESA_P2; 10.
NAGELA INÁCIO QUEIROZ: citação suprida pela apresentação de defesa prévia no evento 118, DEFESA_P3. Todas as
respostas apresentadas reservaram momento posterior para proceder em maiores delongas suas justificativas defensivas. Por
não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para
audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 30/3/2021 (evento 273). Foi decretada a revelia de Selena Alves
Moura. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: (...) 3. DISPOSITIVO Diante do
exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar: a) Denise Cristina Valadares da Silva e Selena Alves Moura, como
incursas nas penas do artigo 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013; b)Delma Hanna Rodrigues Lopes, Jackelene Vieira dos Santos,
Nágela Inácio Queiroz, Lorane Vitória Freitas Santos, Lia Alves da Silva, Ana Valéria Moraes dos Santos, Evanilde Aquino
Barrense e Matheus Batista de Oliveira, como incursos nas penas do artigo 2º, caput, da Lei n° 12.850/2013. Passo à dosimetria
da pena, em conformidade com os artigos 59 e 68 do Código Penal (...) 3.2 Selena Alves Moura 1ª FASE: DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) a
ré não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável à ré à míngua de provas em sentido
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável à ré, à míngua de prova técnica a demonstrar que o
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito;
g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva.
Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis à acusada, fixo a pena base em seu mínimo legal de 3
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Reconheço a agravante do artigo 2º,
3º, da Lei Federal n.º 12.850/13, eis que a ré ocupava a função denominada “Geral de Estado”, exercendo o comando local da
organização criminosa, agravo a pena em 1/6. Por também reconhecer a atenuante da confissão espontânea, elencada no artigo
65, III, alínea "d", do CP, compenso-a com a agravante supracitada. Nesta fase, mantenho a pena em 3 (três) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a
pena definitiva de Selena Alves Moura em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.(...) DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS
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Estipulo os seguintes regimes para início do cumprimento da pena: Considerando o quantum fixado e a primariedade do réus,
estipulo o regime inicial ABERTO para início de cumprimento de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.
Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu §2º, do CP,
sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA; e b) prestação de serviços à comunidade, de forma compatível com seu ofício.
Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do artigo 77, III, do CP. Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.
Condeno Nágela e Ana Valéria no pagamento das custas processuais. Isento as demais corrés e o corréu Matheus, pois são
assistidos pela Defensoria Pública. Com base nos bens apreendidos listados no evento 1, INQ1: Determino que os aparelhos
celulares apreendidos, certificado no evento 1, INQ1 p. 6, sejam doados ao projeto social cadastrado junto à Central de Penas e
Medidas Alternativas - CEPEMA de Palmas, mediante termo a ser anexado ao presente processo. Os documentos, descritos no
evento 1, p. 7/9, por se tratarem de bens inservíveis, deverão ser destruídos ou destinado à entidade privada de caráter
assistencial e sem fins lucrativos para aproveitamento mediante reciclagem. Declaro o perdimento dos dinheiro apreendido
(evento 3, COMP_DEPOSITO1 e evento 48, COMP_DEPOSITO1) e determino seu recolhimento em favor do Fundo
Penitenciário Nacional – FUNPEN. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Após o trânsito em julgado,
expeçam-se guias de execução definitiva ao juízo da vara de execuções penais. Intimo as partes para ciência. Salvo recursos e
após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema. Documento
eletrônico assinado por LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito. Palmas 06/06/2022". Palmas, aos 14/06/2022. Eu,
JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1363/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 08 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 que esta Comarca de Palmas está passando por uma reestruturação física e que não há no momento,
disponibilidade de espaço físico para executar referidas obras;
CONSIDERANDO os termos do SEI nº 22.0.000010162-5, onde a Presidência destina todo o espaço físico que abrigava o
Centro de Educação Infantil - CEI, para abrigar o arquivo de processos físicos desta Comarca de Palmas;
CONSIDERANDO a necessidade de designar equipe para acompanhar e organizar o transporte das milhares de caixas arquivos
de processos judiciais físicos;
RESOLVE:
DETERMINAR que a servidora desta Diretoria do Foro, Rosângela Lemos de Almeida da Silva , organizar e acompanhar o
transporte das caixas arquivos desta Comarca de Palmas, para o espaço que antes era destinado ao Centro de Educação Infantil
do TJTO.
DETERMINAR que o transporte das caixas arquivos seja acompanhado de servidor da respectiva Vara Judicial, a fim de realizar
o controle do quantitativo de volumes que está sendo transportado.
DETERMINAR que as serventias judiciais restabeleça o estado físico das suas referidas caixas arquivos, substituindo aquelas
que houver necessidade, por novas, bem como lacrando-as, a fim de resguardar os processos judiciais que se encontram
armazenados na referida caixa.
DETERMINAR que a servidora acima designada, organize o transporte das caixas, por serventia, com o apoio da Diretoria
Administrativa do TJTO, devendo ainda, abrigar os mesmos, preferencialmente, no mesmo espaço, a fim de auxiliar, quando da
necessidade de desarquivamento. Deverá ainda colocar identificação na porta do ambiente, fazendo constar quais caixas e
serventias se encontram armazenadas alí.
Publique-se. Cumpra-se.
Flávia Afini Bovo
Juíza Diretora do Foro

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - 00284038320188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE ARAUJO MOURA, CNPJ/CPF: 06997460000112, 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.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00329783720188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 20189044000119,
INTIMADO para, caso queira, no 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00374533620188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: AQUASAN CONSTRUCOES EMPREEND. E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 03383789000103, INTIMADO para, caso queira, no 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - 00555565720198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: A M MENDES DA CUNHA, CNPJ/CPF: 05037915000195, 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00207607420188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: IMPERIAL PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CNPJ/CPF:
15359513000160, INTIMADO para, caso queira, no 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00126034420208272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: D S DE CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 08314931000176,
INTIMADO para, caso queira, no 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - 00292317920188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: NILSON SPOSITO JUNIOR, CNPJ/CPF: 12135472000130, 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.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc: 00192320520188272729, que lhe move A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: REGINALDO CONCEIÇÃO DA CRUZ, CNPJ/CPF: 64061973568,
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. 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00516817920198272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: TONETE PEREIRA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 77506731134,
INTIMADO para, caso queira, no 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00452514820188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JUNCAR LTDA, CNPJ/CPF: 13266049000132, INTIMADO para,
caso queira, no 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00350742520188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ARLINDO DOMINGOS, CNPJ/CPF: 03937453687, INTIMADO
para, caso queira, no 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50028043820108272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: JOSE PEREIRA LOPES, CNPJ/CPF: 38878933104,
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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00299990520188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA DE LOURDES CAMILA DE LIMA, CNPJ/CPF:
79083005100, INTIMADO para, caso queira, no 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), da
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc: 00411393620188272729, que lhe move A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ERLI LEMES DE LIMA, CNPJ/CPF: 27162494153, 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. 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.

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): ALBERTO ÁVILA SABACK, CPF/CNPJ: 12427969591, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50380664420138272729, 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). 20130051492, inscrita em:
21/01/2010, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 431,73
(Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 14 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 dos sócio(s) Coobrigado(s): 'POVOA & COSTA LTDA, CPF/CNPJ:
05883348000198, COCHRANE WAKSMAN RODRIGUES COSTA, CPF/CNPJ: 10574004831, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc
– 50375676020138272729, 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-692/2012, inscrita em: 28/05/2012, referente ao
IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.105,40(dois mil cento e cinco reais e quarenta
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, 14 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 dos sócio(s) Coobrigado(s): MARIA RODRIGUES DE ARAUJO, CPF/CNPJ:
92685811168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50375676020138272729, 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). 20130024484, inscrita em: 21/01/2010, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 2.942,38 (Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Dois 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, 14 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: LIDIANE FERREIRA ROCHA, CPF/CNPJ: 01836430116, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00477295820208272729, 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). 20200001227, inscrita em:
24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001228, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.538,43 (Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Três
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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: ALFREDO RUDECINDO BELTRAN MARTINEZ, CPF/CNPJ:
06001369810, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00468331520208272729, 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). 20200001917, inscrita em: 29/03/2018, referente ao IPTU REV; 20200001918, inscrita em: 29/03/2018, referente ao
IPTU REV; 20200001919, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era R$ 2.839,84 (Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RAIMUNDO NONATO AMERICO COELHO, CPF/CNPJ: 58666257172,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00463871220208272729, 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). 20200001546, inscrita
em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001547, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001548, inscrita
em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001549, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 4.609,96 (Quatro Mil e Seiscentos e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos),
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VANDA PEIXOTO DOS SANTOS CARDOSO, CPF/CNPJ: 16092805120,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00341386320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como,
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para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190015578, inscrita
em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190015579, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190015580, inscrita em:
04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.762,53 (Um Mil e
Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL Nº 5641610
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação Penal nº 00056560820198272729
Denunciado: EDSON OLIVEIRA 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, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00056560820198272729, tendo como
Denunciado EDSON OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, casado, auxiliar de serviços gerais, natural de São Raimundo do Doca
Bezerra-MA, nascido em 18.05.1989, filho de Josefa Oliveira Santos, inscrito no RG n. 1140926 SSP-TO e CPF n. 051.009.04356, residente na Avenida Anápolis, N. 06, Quadra 29, Bairro Aeroporto, em Palmas-TO E como o denunciado encontra-se
atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte
dispositiva, a seguir transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na
denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por
não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Ausente a figura de defensor
dativo, sem 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 virtualmente
Ministério Público, Assistência da vítima e Defesa, no que se aplicar. Fica dispensada a intimação do denunciado nos termos do
CPP, art. 392, II. Intime-se a vítima(s) ou representante(s) legal(is), preferencialmente por meios eletrônicos, no que couber.
Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos.. Palmas - TO, 13 de Junho de 2022. Dr.
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será
publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 13/06/2022. Eu, LUCIVANA PEREIRA
CARNEIRO, Estagiária, Mat. 358488 o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL Nº 5641336
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00006302920198272729
Denunciado: URIEL NERES DA SILVA
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 00006302920198272729 , tendo como
Réu: URIEL NERES DA SILVA, brasileiro, divorciado, desempregado, natural de Tasso Fragoso-MA, nascido em 08.07.1980,
filho de Urbal Barbosa da Silva e Maria do Carmo Neres da Silva, inscrito no RG n. 414.226, 2ª via, SSP-TO e CPF n.
015.494.531-57, residente na Chácara Senhor do Bonfim, CH 46, final norte da Avenida Teotônio Segurado, em 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 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. Na hipótese da
existência de bem(ns) apreendido(s), proceda-se com a adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo
qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção
no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da Acusação e
Defesa, bem como as pessoas que figurarem na condição de vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) autor(es) do(s) fato(s),
no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas - TO, 13 de junho de
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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 13/06/2022. 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 00012546720228272731 Chave n.º 127897630122
Requerente: ANA PAULA RAMOS DA SILVA Requerido: EDSON JUNIOR FLORENÇO SIQUEIRA 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 requerete ANA PAULA RAMOS DA SILVA, nascida em 27/07/1991, do lar, CPF: 054.673.401-40, filha de Maria Madalena
Ramos da Silva, move em desfavor do requerido: EDSON JUNIOR FLORENÇO SIQUEIRA - brasileiro, união estável,
borracheiro, natural de Paraíso do Tocantins, nascido em 30/07/1998, CPF: 074.705.031-70 filho de Cecília Florenço Siqueira e
Divino Lopes Siqueira, como a requerente se encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de
Justiça incumbido da diligência, fica a vítima, ANA PAULA RAMOS DA SILVA, INTIMADA do inteiro teor
da DECISÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe:
"Ante o exposto, 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 06 (seis) meses: a) Proibição do suposto agressor de se aproximar da ofendida, de sua família e das testemunhas,
fixando o limite mínimo de 500 metros. (Art. 22, III, “a” da Lei nº 11.340/06), no curso deste procedimento ou até ulterior
determinação judicial, ainda que em lugar público; b) Proibição do suposto agressor de manter contato com a ofendida
e seus familiares por qualquer meio de comunicação. (Art. 22, III, “b” da Lei nº 11.340/06); c) Proibição do suposto
agressor de frequentar a residência da vítima e seu local de serviço. (Art. 22, III, “c” da nº Lei 11.340/06); d) Suspensão
da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003 (Art. 22, I da Lei nº 11.340/06), motivo pelo qual a busca e apreensão das armas de fogo e/ou
munições, devidamente legalizadas, em posse do Requerido (Art. 18, IV da Lei nº 11.340/06). 1. Com fundamento no artigo
22, § 3º da Lei 11.340/2006, visando garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, se necessário, AUTORIZO a
requisição de auxilio da força policial, devendo o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça e os policiais agirem com as cautelas necessárias,
visando o cumprimento da medida de forma pacífica; 2. No cumprimento do mandado o(a) Oficial(a) de Justiça responsável pela
diligência deverá advertir o agressor que, por ora, se tratam de medidas assecuratórias protetivas, informando-lhe que poderá
ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado ou Defensor(a) Público(a). 3. Notifique-se o Ministério
Público, enviando cópia desta decisão, bem como encaminhe, se necessário, a vítima à Defensoria Pública ( art. 18, II e III art.
27 da Lei 11.340/06); 4. Oficie-se/intime-se à autoridade policial informando-lhe o deferimento, por meio desta decisão, do pedido
das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima. 5. Intime-se a vítima desta decisão, alertando que caso o suposto
agressor transgredir as determinações desta decisão deverá comunicar imediatamente a autoridade policial para que tome as
medidas cabíveis. 6. Notifique-se a parte autora para conhecimento, consignando que poderá procurar a Defensoria Pública para
acionamentos judiciais no seu interesse (e também o esclarecimento de que poderá comunicar imediatamente eventual
descumprimento no que lhe aproveitar, notadamente para fins de decretação da prisão preventiva e deverá indicar eventual
alteração de endereço para comunicações nos termos do CPC, art. 274 — até mesmo da parte requerida e se o caso também, o
desinteresse na manutenção das medidas proibitivas aplicadas). Consigne-se por fim que não poderá ir de encontro em relação
à parte acionada, de modo inverso às medidas proibitivas, sob pena de revogação". 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 09/06/2022. Eu ___ (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA), Estagiária que digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Prazo: 15 (quinze) dias.
Autos sob nº 00020340720228272731 Chave n.º 686817151922
Requerente: MARIANA ALVES DE FREITAS Requerido: VAGNO DA SILVA DO NASCIMENTO 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 requerente MARIANA ALVES DE FREITAS, nascida em 26/10/1992, CPF: 003.035.882-50, do lar, união estável, natural
de Marabá/PA filha de Joana Darque Alves e Mário Ferreira de Freitas, move em desfavor do requerido: VAGNO DA SILVA DO
NASCIMENTO - brasileiro, nascido em 01/04/1993, união estável, natural de Canaã dos Carajás/PA, e, como encontra-se em
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, dessa forma, fica INTIMADA a
vítima, MARIANA ALVES DE FREITAS, do inteiro teor da DECISÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA exarada nos
autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada e, por
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conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO ao requerido: 1. A proibição de se aproximar de
MARIANA ALVES DE FREITAS , devendo manter distância mínima desta de 200 (duzentos) metros e 2. A proibição de manter
contato com MARIANA ALVES DE FREITAS, por qualquer meio de comunicação. A medida protetiva acima deferida vigorará
pelo prazo decadencial de seis meses (até 25.10.2022), findo o qual, não havendo o ajuizamento das demandas cíveis ou
criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da
decisão poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313,
inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP
c/c o § 5º do art. 461, do CPC). Em caso de obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em
flagrante por crime de desobediência à ordem judicial. Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o
eventual descumprimento da medida protetiva pelo agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da
situação de violência. Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no
prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido,
presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima
e requerido. Ciência ao Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública".
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 09/06/2022. Eu ___ (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA),
Estagiária que digitei e subscrevi.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00014088520228272731 Chave n. 482221233022
Denunciado: DIEGO BARBOSA DA SILVA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado DIEGO BARBOSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, profissão não informada, nascido aos 18/01/1986, natural de
Cristalândia/TO, filho de Maria das Virgens Barbosa da Silva, CPF 024.719.861-70, atualmente em lugar incerto e não sabido,
como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e § 4º, inc. I, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro
teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez)
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do
Tocantins, aos 10/06/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi.

2ª vara cível, família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª
Publicação
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza da Vara de Família, Suc. Inf. e Juv; e 2º Cível desta Comarca de Paraíso do
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de
interdição ajuizada sob o nº 0003089-61.2020.8.27.2731 requerida por Analícia Alves Mota em face de THALIA ALVES FARIA
CLARO, onde foi decretada por sentença a interdição da parcial da requerida nos termos da sentença a seguir
transcrita:SENTENÇA: 1. Relatório. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA
ajuizada por ANALICIA ALVES MOTA em desfavor de THALIA ALVES FARIA CLARO. Pede a autora que seja a requerida
submetida à curatela, bem assim seja ela nomeada ao cargo de curadora. Para tanto, argumenta, em síntese, que: a) é mãe da
requerida/interditanda; b) a interditanda possui transtorno mental com quadro de alucinações, insônia, humor eufórico, delírios,
apresenta alteração do pensamento com sintomas psicóticos de conteúdo GRANDIOSO e paranoide com grande angústia,
inquietação e prejuízo funcional com abandono das atividades (CID10: F 20.0); c) que a mesma cuida da filha, prestando-lhe
todos os cuidados necessários. Instruindo o pedido vieram os documentos anexados aos eventos 1, dentre eles os documentos
pessoais das partes (DOC_PESS2 e DOC_PESS4) e laudo médico psiquiátrico (ATESTMED10). Proferida decisão deferindo a
Curatela provisória da interditanda em favor da autora (ev. 9), tendo sido a autora nomeada curadora provisório da ré, o qual
prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (ev. 11). A requerida foi citada (ev. 33), compareceu à
audiência de interrogatório designada, onde, através de curadora especial nomeada, ofereceu contestação, pugnando pela
improcedência do pedido (ev. 42). O laudo da Junta Médica está anexado no evento 104. As partes foram intimadas dos laudos
(evs. 109 e 110). O autor pede o julgamento do feito, reiterando os pleitos da inicial (ev. 109). Instado, o Ministério Público aviou
parecer manifestando-se pela procedência do pedido inicial (ev. 113). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação. Considerando o
procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta julgamento.
Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os
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pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. Impede verificar a
existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se a requerida à interdição parcial, bem assim se a autora reúne as
condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curador. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita, aos
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso,
sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos
reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo
com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso
em tela, a requerida THALIA ALVES FARIA CLARO deve realmente ser interditada, pois, examinada (ev. 104), concluiu-se que
“apresenta quadro clínico compatível com Esquizofrenia paranóide (F20.0), tal quadro compromete habilidades da vida adulta,
com prejuízos no discernimento, no juízo de realidade e também na comunicação”. O perito ainda concluiu, a partir dos quesitos
apresentados por este Juízo, que a pericianda é INCAPAZ de gerir seus bens e sua vida civil. Diante, pois, das observações do
médico, especialmente o fato de a requerida não ter sozinha condições de administrar seus bens, afigura-se necessário
submetê-la à curatela, para tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa da curadora, extrai-se que a autora é a pessoa
mais indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC – ev. 1, DOC_PESS4 e CERTNASC5),
demonstrou ser comprometida com o bem estar da filha. Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código
Civil (aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de
pressuposto lógico, haja vista que há tempos a autora vem auxiliando para que sejam proporcionados a ré os cuidados
necessários ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idôneo. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio da requerida,
mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial
(arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição.
Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade,
contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em
montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente.
Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas,
sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1.
CONFIRMO a decisão proferida no evento 9; e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo com análise de mérito,
com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade parcial da requerida
THALIA ALVES FARIA CLARO, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo
indeterminado; b) NOMEAR-LHE a autora ANALICIA ALVES MOTA como sua CURADORA DEFINITIVA; 3. Fica a curadora
dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDO de que poderá ser chamado a qualquer
tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao
disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE
na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível
a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no
edital os nomes da interditada e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, LAVRE-SE o termo
de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIROLHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria n.º 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa
dos autos à Contadoria Judicial Unificada, tendo em vista que as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça. Intimem-se.
Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 13 de junho de 2022;
Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data
publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00049084420228272737que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora,
move contra HUWOSLANE CARVALHO DE SOUZA, brasileiro, casado, filho de Hilda Sousa Carvalho e Raimundo Dionizio
Carvalho, inscrito no CPF sob o nº 66324734153, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das seguintes proibições,
nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006:
1º) A sua imediata proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
2º) A proibição de se aproximar da ofendida, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância.
O descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão preventiva (artigo 313, inciso III do Código de Processo
Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha).
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As medidas restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão
ser propostas na vara judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca.
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto
Nacional/TO, 14/06/2022. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00052132820228272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: MARIA ERONICE ALMEIDA DE SOUSA
Requerido: JÚNIOR RILLY RAMOS DE SOUSA
A Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais,
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência 00052132820228272737, em que figura como vítima S,
brasileira,solteiro,nascido aos 08/03/1977, filha de Maria Luiza Almeida de Sousa e do Elias Melquiades de Sousa, inscrita no
CPF nº033.952.341-77,reside na Rua Altamiro, QD. 24,LT. 19,Praia Bela ,Porto Nacional/TO,e, o requerido JÚNIOR RILLY
RAMOS MOURA, brasileiro,solteiro , nascido aos 25/04/2000, filho de Maria Eronice Almeida de Sousa e do Amilson Ramos
Moura, reside Rua Altamiro,QD. 24,LT. 19,Praia Bela,Porto Nacional/TO,e, para que chegue ao conhecimento da vítima e do
requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto,
obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à
família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei
11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento
no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, acolho os pedidos os pedidos formulados no evento
de nº 01, com fundamento no artigo 22 e 23 da Lei 11.340/2006, para determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas
de urgência à JUNIOR RILLY RAMOS MOURA:1º) Afastamento cautelar de JUNIOR RILLY RAMOS MOURA da residência ou
local de convivência com a vítima MARIA ERONICE ALMEIDA DE SOUSA, localizado na Rua Altomiro, Quadra 24, Lote 19,
Bairro Praia Bela, em Porto Nacional, devendo ser oficiado o Comando Geral da Polícia Militar para que forneça apoio policial na
diligência;2º) Proibição de JUNIOR RILLY RAMOS MOURA GOMES de se aproximar da vítima MARIA ERONICE ALMEIDA
DE SOUSA, devendo manter o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância;3º) Proibição de JUNIOR RILLY RAMOS
MOURA GOMES de entrar em contato com a vítima MARIA ERONICE ALMEIDA DE SOUSA, seus familiares e testemunhas,
por qualquer meio de comunicação;4º) Proibição de JUNIOR RILLY RAMOS MOURA GOMES freqüentar locais de trabalho,
estudo, lazer, clubes, casas de parentes, entre outros locais de convivência da vítima MARIA ERONICE ALMEIDA DE
SOUSA, a fim de preservar a integridade física e psicológica das mesmas.-DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL.Considerando
a questão familiar e social, as particularidades do caso em análise e a necessidade de alternativas penais, encaminho o
requerido JUNIOR RILLY RAMOS MOURA GOMES para atendimento pela equipe Multidisciplinar da CEPEMA desta comarca, o
qual poderá ser realizado de forma virtual.Ficam as partes advertidas de que as presentes medidas permanecerão em vigor até o
trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença
absolutória, ou decisão ulterior, ocasião em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima
demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições
financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser instaurado procedimento criminal correlato a estas medidas,
o prazo de duração será de seis meses.Notifique-se a ofendida, devendo ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo
que ao final do prazo, deverá informar se há interesse/necessidade na renovação, bem como deverá comunicar a este juízo
eventual descumprimento das medidas protetivas pelo representado e sobre possível reconciliação com o mesmo.Agressor
e vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública pode acompanhá-los nesse processo, caso seja procurada.No
cumprimento do mandado, o Oficial deverá explicar ao requerido de que ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa,
advertindo ainda que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizá crime de
descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, podendo ainda implicar na decretação de sua
prisão preventiva, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.340/06 e Lei 12.403/2011.Para cumprimento da medida protetiva, requisitese, se necessário, auxílio policial.Determino que seja encaminhada cópia desta decisão à douta autoridade policial.Ciência ao
Ministério Público, nos termos do art. 19, §1º, parte final e artigos 25 e 26 da Lei 11.340/06.Intimem-se as partes sobre a
disposição de equipe multidisciplinar para realizar atendimento aos mesmos, caso tenham interesse.Cumpra-se, mediante
cautelas de estilo e com a urgência que o caso requer.A presente decisão deverá servir como mandado de intimação. Porto
Nacional - TO, data certificada no sistema.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins,
14 de Junho de 2022. Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna , estagiário, lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA
RODRIGUES.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00048460420228272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
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Vítima: LISA GABRIELLE PATRICIO DA SILVA
Requerido: IURY TERCAS RODRIGUES
A Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais,
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência 00048460420228272737, em que figura como vítima S,
brasileira,solteiro,nascido aos 19/01/1998,natural de Sítio Novo do Tocantins, filha de Francisca Patrício de Souza da Silva,
inscrita no CPF nº702.091.441-14,reside na Rua Abisalão Fernandes, QD. 11,LT. 117,Jardim dos Ipês ,Porto Nacional/TO,e, o
requerido IURY TERCAS RODRIGUES, brasileiro,solteiro , nascido aos 25/04/2000, filho de Janaina Verbena Tercas Rodrigues ,
incristo no CPF nº040.863.901-67 ,reside Rua Belmiro Silva Prado, Nova Capital ,Porto Nacional/TO,e, para que chegue ao
conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão
que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º,
caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme
disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da
ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, acolho os pedidos os
pedidos formulados no evento de nº 01, com fundamento no artigo 22 e 23 da Lei 11.340/2006, para determinar a aplicação das
seguintes medidas protetivas de urgência à IURY TERCAS RODRIGUES:1º) Proibição de IURY TERCAS RODRIGUES de se
aproximar da vítima LISA GABRIELLE PATRICIO DA SILVA, seus familiares e testemunhas, devendo manter o limite mínimo
de 500 (quinhentos) metros de distância;2º) Proibição de IURY TERCAS RODRIGUES de entrar em contato com a vítima LISA
GABRIELLE PATRICIO DA SILVA, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;3º) Proibição de IURY
TERCAS RODRIGUES de freqüentar o local de trabalho da vítima LISA GABRIELLE PATRICIO DA SILVA, bem como de
estudo, lazer, clubes, casa de parentes e outros locais de convivência comum.Ficam as partes advertidas de que as presentes
medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face
do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou decisão ulterior, ocasião em que elas serão automaticamente cessadas,
salvo se, previamente, a vítima demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para
tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser instaurado procedimento
criminal correlato a estas medidas, o prazo de duração será de seis meses.Notifique-se a ofendida, devendo ser alertada quanto
ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há interesse/necessidade na renovação, bem
como deverá comunicar a este juízo eventual descumprimento das medidas protetivas pelo representado e sobre possível
reconciliação com o mesmo.Agressor e vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública pode acompanhá-los nesse
processo, caso seja procurada.No cumprimento do mandado, o Oficial deverá explicar ao requerido de que ele terá a
oportunidade de apresentar sua defesa, advertindo ainda que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas
por este juízo caracterizá crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, podendo
ainda implicar na decretação de sua prisão preventiva, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.340/06 e Lei 12.403/2011.Para
cumprimento da medida protetiva, requisite-se, se necessário, auxílio policial.Determino que seja encaminhada cópia desta
decisão à douta autoridade policial.Ciência ao Ministério Público, nos termos do art. 19, §1º, parte final e artigos 25 e 26 da Lei
11.340/06.Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar atendimento aos mesmos, caso
tenham interesse.Cumpra-se, mediante cautelas de estilo e com a urgência que o caso requer.A presente decisão deverá
servir como mandado de intimação. Porto Nacional - TO, data certificada no sistema..DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 14 de Junho de 2022. Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna , estagiário, lavrei e
subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00032499720228272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: CLÉBER CÂNDIDO DE SOUZA
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00032499720228272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) CLÉBER CÂNDIDO DE SOUZA,brasileiro, solteiro,
natural de Pontalina/GO, nascido aos 09/11/1975, portador do RG nº 302.396 SSP/TO, filho Hélio Alves de Souza e
Galdina Cândido de Souza, residente e domiciliado na Rua Perdizes, Área Verde, Setor Jardim Paulista, em Paraíso do
Tocantins/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em)à acusação, por escrito, consistente de
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de
00032499720228272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
denunciado(s) como incurso(s) nos artigo 155, § 4º, inciso I e IV.Devendo constituir advogado para promover sua
defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s)
pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s)
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defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para
conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, ao 14 de junho de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira
Rodrigues– Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00026547920148272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: MARILEIDE ALVES PEREIRA
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00026547920148272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)MARILEIDE ALVES PEREIRA,brasileira, união estável,
doméstica, nascida aos 08/08/1974, natural de Porto Nacional-TO, portadora do CPF nº 018.905.131-5, filha de Manoel
Tavares Ferreira e Abelina Alves Ferreira, residente na Rua 200, Quadra 13, Lote 03, Setor Imperial,Porto
Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de
00026547920148272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
denunciado(s) como incurso(s) nos artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03.Devendo constituir advogado para promover
sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s)
pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s)
defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para
conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, ao 14 de junho de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira
Rodrigues– Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00009452820228272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: MEYREJANE CARVALHO RIBEIRO RODRIGUES
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00009452820228272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) MEYREJANE CARVALHO RIBEIRO RODRIGUES,
brasileira, nascida em 23/05/1986, filha de Itamar da Silva Ribeiro e Meyre de Fátima Carvalho Ribeiro, CPF 014.517.88118, residente na Rua L1, Qd. 2, Lt. 1 ou 11, Parque Eldorado, Porto Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de
15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de 00009452820228272737,que a Justiça Pública, como autora,
move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 169, parágrafo único, II, do
Código Penal.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público.
E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em)
interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do
processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 14 de junho de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho
Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): ADRIANA CELIA RIBEIRO
FREIRE - CPF/CNPJ Nº 531.493.273-34, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da
penhora realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância
é de R$ 1.066,22 (um mil sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco)
dias, comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias, opor embargos
conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
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ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA
SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional/TO, data pelo sistema.

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Despachos

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0012605-58.2018.8.27.2737/TO
AUTOR: RODRIGO FERREIRA DA SILVA
RÉU: LUIS ANTONIO DA SILVA
RÉU: ELDISO GONÇALVES DOS SANTOS
EDITAL Nº 5621671
EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Doutora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da
Comarca de Porto Nacional, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, processam os
autos de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL sob o nº 00126055820188272737 e Chave nº505898363818, tendo como
requerente RODRIGO FERREIRA DA SILVA em face de LUIS ANTONIO DA SILVA e ELDISO GONÇALVES DOS SANTOS,
sendo o mesmo para intimar as partes executadas, para que no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do Despacho proferido
em audiência no evento 101 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " ... Audiência realizada sem a presença da Defensoria
Pública que representa o autor, já que devidamente intimada, porém, sem prejuízo, tendo em vista que as testemunhas arroladas
não foram intimadas. O autor foi ouvido no ato como necessário à convicção do juízo. Considerando que as testemunhas
arrolada na inicial não foram intimadas, cujo pedido para oitiva consta no evento 39, designe-se data para oitiva das mesmas. A
audiência realizará no formato híbrido, presencial e virtual, sendo obrigatório o formato presencial para as testemunhas, partes
que irão depor e qualquer outra pessoa que irá depor no ato, desde que morem na Comarca de Porto Nacional; morando fora da
Comarca, o formato será virtual. Para os demais, o formato poderá ser virtual ou presencial, à escolha. Por fim, abra-se vista ao
representante do Ministério Público, tendo em vista tratar-se de ação de estado. Neste sentido é o REsp 1516986/GO, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017) nos seguintes
termos, resumidamente: [...]A investigação de paternidade constitui ação de estado, com imanente interesse público, atraindo a
fiscalização do Ministério Público, na forma do inciso II do art. 82 do CPC/73. 3. O Promotor de Justiça, como fiscal da lei, não
está a exercer o seu relevante munus na ação de investigação de paternidade quando uma das partes seja menor de idade com
base, apenas, no inciso I do art. 82, como reconhecera o acórdão recorrido, de modo a decair do dever de intervenção quando a
parte atinja a maioridade, mas, especialmente, com base no inciso II do referido artigo, atraindo a participação do Ministério
Público independentemente da menoridade da parte, em se tratando das especialíssimas ações a discutirem o estado familiar,
político ou civil dos indivíduos. Por fim, por ser o réu revel, publique-se este despacho no Diário da Justiça – art. 346 do CPC.
INTIMEM-SE. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS". E para que chegue ao conhecimento de todos e, para que ninguém possa
alegar ignorância mandou expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta
cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia - Técnica Judiciária,
digitei. Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza 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 5621671v4 e do código CRC be113928.

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO 20 (VINTE) DIAS
Autos nº 5000239-37.2011.8.27.2739
Ação: Insolvência Requerida pelo Credor
Requerente: JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA
Requerido: HUDSON ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO
FINALIDADE : O Dr. João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito integrante do Núcleo de Apoio às Comarcas – NACOM
– Estado do Tocantins, em auxílio ao Juízo da 1ª Escrivania Cível de Novo Acordo, Estado do Tocantins, com atribuições
definidas pela Portaria nº 1115, de 10/05/2022 DJTO 5192, na forma da lei etc. DETERMINA a convocação dos credores, no
prazo de 20 dias, à apresentação das declarações de crédito, acompanhadas dos respectivos títulos, conforme parte dispositiva
a seguir transcrita: "Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, e em harmonia com o parecer ministerial, ACOLHO a
pretensão exordial para DECLARAR a INSOLVÊNCIA CIVIL de MAURO BENEVIDES ALVES SILVA e de HUDSON ALVES DE
OLIVEIRA, ao tempo em que instauro a execução por concurso universal (Buzaid, art. 761). Nomeio o requerente, JOAQUIM
JOSÉ DE SOUZA, administrador da massa, e determino a expedição de edital (id., art. 761, II), com o prazo de 20 (vinte) dias,
para a convocação de credores à apresentação das declarações de crédito, acompanhadas dos respectivos títulos. Cumpra-se o
art. 762 do Código de Processo Civil de 1973, oficiando-se, inclusive, para o envio de ações de execução a este Juízo (ibid., art.
762, § 1º).CONDENO, finalmente, os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
parte contrária, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo a sua exigibilidade, entretanto, na
forma do art. 98, § 3º do NCPC. Demais providências e comunicações de praxe, na forma do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO.
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Intimem-se".Data certificada pelo sistema.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 1ª Escrivania Cível de Novo Acordo,
Estado do Tocantins. Eu, THERESA D AVILA CUNHA ROCHA FARIAS, Servidora do NACOM, digitei e subscrevi.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PALMAS
5ª Vara Cível

USUCAPIÃO Nº 0001597-69.2022.8.27.2729/TO
AUTOR: MARIA LEIDE VIANA DE MATOS
AUTOR: DEROCY MATOS DOS SANTOS
RÉU: VALERIA MARIA MENDES DA SILVA
RÉU: JOSÉ ERINALDO DA SILVA
EDITAL Nº 5436525
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 000159769.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por MARIA LEIDE VIANA DE MATOS e DEROCY MATOS DOS SANTOS em
desfavor de VALERIA MARIA MENDES DA SILVA e JOSÉ ERINALDO DA SILVA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da
parte Requerida VALERIA MARIA MENDES DA SILVA, CPF: 28543785472 e JOSÉ ERINALDO DA SILVA, CPF:
87641054404, 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 18.
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 181352371922 para acesso integral.
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei,
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
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 5436525v2 e do código CRC c48676a4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 18/5/2022, às 20:49:13

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Portarias
Portaria Nº 1315/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 03 de junho de 2022
Institui e Designa membros para compor Grupo de Trabalho
com a finalidade de promover estudos destinados à possível
alteração do Provimento nº 11/2019/CGJUS (CNGC) na
parte dedicada aos serviços judiciais.
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO que o Provimento nº 11/2019/CGJUS trata da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da
Justiça;
CONSIDERANDO que, além do Provimento nº 11/2019/CGJUS, existem diversos Provimentos expedidos de forma esparsa por
esta CGJUS;
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CONSIDERANDO a necessidade premente de consolidação de todos os provimentos existentes neste Órgão Censor;
CONSIDERANDO a necessidade de organizar a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC) em
dois livros, o primeiro dedicado aos serviços judiciais e o segundo aos serviços extrajudiciais;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de alinhar e atualizar o Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO com os demais provimentos
esparsos expedidos por esta CGJUS, assim como com as diversas normativas publicadas recentemente e posteriormente a ele;
CONSIDERANDO as providências determinadas no SEI nº 22.0.000009986-8.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de promover estudos destinados à possível alteração do Provimento nº
11/2019/CGJUS/TO (CNGC) na parte dedicada aos serviços judiciais.
Art. 2º Ficam designados para compor o Grupo de Trabalho os seguintes membros:
I - Dra. Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi – Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça e Coordenadora do Grupo de
Trabalho;
II - Afonso Alves da Silva Junior - Chefe de Gabinete de Desembargador;
III - Lilian Carvalho Lopes – Coordenadora de Correição, Planejamento e Aprimoramento da Primeira Instância - CGJUS/TO;
IV - Juliane Ferreira Tavares – Representante da Divisão de Correição e Inspeção - CGJUS/TO;
V - Ketlen Karolynny Pinheiro Cruz – Chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores - CGJUS/TO;
VI - Fernanda Pontes Alcântara – Chefe da Divisão de Suporte ao Planejamento e à Gestão - CGJUS/TO;
VII - Maristela Alves Rezende - Chefe da Divisão de Monitoramento Pós-Correcional - CGJUS/TO;
VIII - Graziely Nunes Barbosa Barros - Coordenadora de Apoio - CGJUS/TO;
IX - Arylma Rocha Botelho - servidora da SEAPA;
X - Karen Cristina de Melo e Barros – Assessora Jurídica - ASJCGJUS;
XI - Thaís Andréia Pereira Loss Rodrigues - Assessora Jurídica - ASJCGJUS;
XII - Alexs Gonçalves Coelho - Assessor Jurídico - ASJCGJUS;
XIII - Luciana Pinto Rezende - Assessora Jurídica - ASJCGJUS;
XIV - Renata de Oliveira Leite Rodrigues - Assessora Jurídica - SJCGJUS;
XV - Arlenne Katienny Lima da Silva - Assessora Jurídica - ASJCGJUS;
XVI - Fernando Antônio de Souza Toledo Silva - Assessor Jurídico - ASJCGJUS;
XVII - Lorranna Moreira Ximendes - Assessora Jurídica - ASJCGJUS;
XVIII - Claudia Rodrigues Chaves - servidora do GMF; e
XIX - Débora de Brito Ribeiro - Contadora - COJUN.
Art. 3º Fica revogada a Portaria 323 (4168150).
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe
Corregedora-Geral da Justiça

DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1535/2022, de 14 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 2022/117270 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Cinthia Barbosa Pires Azevedo, Matrícula 361457, 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 Porto Nacional-TO, no período de 09/06/2022 a 09/06/2022,
com a finalidade de devolver os animais taxidermizados no município de Porto Nacional usados na Exposição no Tribunal de
Justiça.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1536/2022, de 14 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 2022/117268 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Cinthia Barbosa Pires Azevedo, Matrícula 361457, 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
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da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 31/05/2022 a 31/05/2022,
com a finalidade de buscar os animais taxidermizados no município de Porto Nacional para a Exposição no Tribunal de Justiça.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1537/2022, de 14 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 2022/117055 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Wagner William Voltolini, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 292635, o
valor de R$ 2.678,94, relativo ao pagamento de 10,5 (dez e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de
R$ 540,89, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Formoso do
Araguaia-TO, no período de 15/06/2022 a 25/06/2022, com a finalidade de prestar suporte técnico de informática durante a
realização do Projeto Cidadania Indígena, conforme SEI 22.0.000000187-6.
Art. 2º Conceder à servidora Cristiane Bertini Liria, Matrícula 360067, o valor de R$ 3.219,83, relativo ao pagamento
de 10,5 (dez e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Formoso do AraguaiaTO, no período de 15/06/2022 a 25/06/2022, com a finalidade de prestar suporte técnico de informática durante a realização do
Projeto Cidadania Indígena, conforme SEI 22.0.000000187-6.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1538/2022, de 14 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 2022/117054 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Reijane Pinheiro da Silva, Matrícula 364880, o valor de R$ 1.073,28, relativo
ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itacaja-TO,
no período de 21/06/2022 a 24/06/2022, com a finalidade de visita, contato com os artesãos e artesãs e desenvolvimento de
pesquisa na cidade de Itacajá - Aldeia Manoel Alves e Aldeia Pedra Branca, conforme SEI nº 22.0.000009184-0.
Art. 2º Conceder à servidora Silvania Melo de Oliveira Olortegui, ANALISTA JUDICIÁRIO, Matrícula 176538, o valor
de R$ 764,20, relativo ao pagamento de 3,5 (três 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 Itacaja-TO, no período
de 21/06/2022 a 24/06/2022, com a finalidade de visita, contato com os artesãos e artesãs e desenvolvimento de pesquisa na
cidade de Itacajá - Aldeia Manoel Alves e Aldeia Pedra Branca, conforme SEI nº 22.0.000009184-0.
Art. 3º Conceder ao servidor Hodirley Marques Canguçu, CINEGRAFISTA, Matrícula 357695, o valor de R$ 764,20,
relativo ao pagamento de 3,5 (três 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 Itacaja-TO, no período de 21/06/2022 a
24/06/2022, com a finalidade de visita, contato com os artesãos e artesãs e desenvolvimento de pesquisa na cidade de Itacajá Aldeia Manoel Alves e Aldeia Pedra Branca, conforme SEI nº 22.0.000009184-0.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1539/2022, de 14 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 2022/117264 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Kelson Silva de Castro, Matrícula 362474, o valor de R$ 3.423,49, relativo ao
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, pela sua inclusão na viagem
concernente ao Protocolo nº 2022/116941 de Palmas-TO para Aracaju-SE, no período de 13/06/2022 a 16/06/2022, com a
finalidade de necessidade de serviço para assessoramento militar.
Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1540/2022, de 14 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 2022/117056 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Arthur Oliveira de Castro , CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 355172, 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 Itacaja-TO para Palmas-TO, no período de
08/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de Atendimento à convocação no SEI 20.0.000009658-0 (documento 4382331) Fórum de Governança no Sistema de Justiça.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1541/2022, de 14 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 2022/117114 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Roniclay Alves de Morais, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
211474, o valor de R$ 1.838,10, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro 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, por seu deslocamento de Palmas-TO
para Arapoema-TO, no período de 12/06/2022 a 16/06/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser
realizada nas Serventias Extrajudiciais da Comarca de Arapoema.
Art. 2º Conceder ao servidor Wagner Jose dos Santos, COORDENADOR(A) DO SERVIÇO EXTRAJUDICIAL,
Matrícula 352158, o valor de R$ 1.424,10, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98,
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO
para Arapoema-TO, no período de 12/06/2022 a 16/06/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser
realizada nas Serventias Extrajudiciais da Comarca de Arapoema.
Art. 3º Conceder à servidora Carla Rejany Pimenta de Andrade, Matrícula 354758, o valor de R$ 1.424,10, relativo ao
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, no período de 12/06/2022 a
16/06/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias Extrajudiciais da
Comarca de Arapoema.
Art. 4º Conceder à servidora Joyce Coelho Nogueira, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 352645, o valor de R$
1.424,10, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, no período de
12/06/2022 a 16/06/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias
Extrajudiciais da Comarca de Arapoema.
Art. 5º Conceder à servidora CEDIDA Palloma Pereira Cavalcante , Matrícula 991021, o valor de R$ 1.424,10, relativo
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, no período de 12/06/2022 a
16/06/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias Extrajudiciais da
Comarca de Arapoema.
Art. 6º Conceder à servidora CEDIDA Ludiana Costa, Matrícula 363899, o valor de R$ 1.424,10, relativo ao pagamento
de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, no período de 12/06/2022 a 16/06/2022, com a
finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias Extrajudiciais da Comarca de Arapoema.
Art. 7º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PATRIMÔNIO E
SERVIÇOS GERAIS CGJUS, Matrícula 352766, o valor de R$ 1.424,10, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias,
cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, no período de 12/06/2022 a 16/06/2022, com a finalidade de realização de
Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias Extrajudiciais da Comarca de Arapoema.
Art. 8º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$
1.424,10, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 231,81,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, no período de
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12/06/2022 a 16/06/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias
Extrajudiciais da Comarca de Arapoema.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1542/2022, de 14 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 2022/117263 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Celzo Filho de Lima Alves, Matrícula 353059, o valor de R$ 397,43, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/117035 de Palmas-TO para
Araguaina-TO, no período de 09/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Roger Freitas Nascimento, Matrícula 352629, o valor de R$ 397,43, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/117035 de Palmas-TO para
Araguaina-TO, no período de 09/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Samir Ryam Gabriel Dias Leão, Matrícula 361852, o valor de R$ 397,43, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/117035 de Palmas-TO
para Araguaina-TO, no período de 09/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Elias dos Santos de Oliveira, Matrícula 361674, o valor de R$ 397,43, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/117035 de Palmas-TO
para Araguaina-TO, no período de 09/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.
Art. 5 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1543/2022, de 14 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 2022/117059 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Tiago Souza Luz, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352104, o valor de
R$ 1.454,77, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco 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 Palmas-TO para Formoso do AraguaiaTO, no período de 15/06/2022 a 20/06/2022, com a finalidade de prestar suporte técnico de informática durante a realização do
Projeto Cidadania Indígena, conforme SEI 22.0.000000187-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1544/2022, de 14 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 2022/116679 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Joao Zaccariotti Walcacer, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 227354, o valor de R$
1.300,23, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco 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 Tocantinopolis-TO, no período
de 05/06/2022 a 10/06/2022, com a finalidade de realizar a instalação de novos pontos de internet e ramal telefônico
no CEPEMA da comarca de Tocantinópolis e trocar nobreak da rack da Comarca de Xambioá e irá realizar manutenção na mesa
de telefone, e ramais da comarca de Araguacema, conforme SEI 22.0.000000187-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1545/2022, de 14 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 2022/117260 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Luiz Alves da Rocha Neto, ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR, Matrícula 102284, 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 Itacaja-TO para Palmas-TO, no
período de 27/06/2022 a 29/06/2022, com a finalidade de renovação de certificado digital.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1401/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 13 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o Edital 4/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000020320-0, que tem por objeto o
credenciamento de intérpretes especializados ou tradutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras), guia-intérprete, ledor e
intérprete ou tradutor de leitura labial, para atender as demandas de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, no
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em todas as Comarcas do Poder Judiciário no Estado do Tocantins e/ou
unidades administrativa e judiciais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Silvânia Pereira Rodrigues Araújo, matrícula nº 363892, como gestora dos termos de
credenciamentos que vierem a serem firmados e o servidor Tulio Vianna Nascimento, matrícula 358240, como substituto, para,
nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas nos instrumentos de
credenciamentos, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução dos serviços, objeto dos credenciamentos, a gestora
notificará o (a) credenciado (a) para regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo
estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1402/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 13 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o Edital 3/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000002124-9, que tem por objeto
o credenciamento de profissionais - tradutor e intérprete público - TRADUTOR JURAMENTADO, autônomos, pessoas
físicas, conforme a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Aldeni Brites de Souza, matrícula nº 358236, como gestora dos termos de credenciamentos que
vierem a serem firmados e a servidora Sara Sousa da Silva, matrícula 352275, como substituta, para, nos termos do “caput” do
artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas nos instrumentos de credenciamentos, acompanhar e
fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução dos serviços, objeto dos credenciamentos, a gestora
notificará o (a) credenciado (a) para regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo
estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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Portaria Nº 1377/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 09 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 248/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000022674-0, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa O & M Multivisão Comercial EIRELI - EPP, que tem por objeto a aquisição de materiais de
refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como gestor do contrato nº 248/2022, e a
servidora Aline Aragão Ishizawa matrícula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa
execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1546/2022, de 14 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 2022/117288 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Jose Ribeiro de Souza Junior, Matrícula 365075, o valor de R$ 766,63, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para
Wanderlandia-TO, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022, com a finalidade de substituir nobreaks da rack de ativos de rede de
Wanderlândia e instalar equipamentos na sala de depoimento especial de Araguaína, conforme SEI 22.0.000000187-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1547/2022, de 14 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 2022/117274 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Geraldo Cardoso da Costa, Matrícula 360247, o valor de R$ 612,09, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/116797 de Gurupi-TO para
Palmas-TO, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022, com a finalidade de Por equívoco, o militar pertencente ao núcleo da ASMIL
de Gurupi e também está participando do referido Estágio não foi incluído no pedido de diárias.
Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1548/2022, de 14 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 2022/117324 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Weder Luis do Carmo, Matrícula 363873, o valor de R$ 76,06, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 09/06/2022 a 09/06/2022, com a
finalidade de realizar a escolta pessoal do Sr. presidente do TJTO.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 76,06, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20
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da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 09/06/2022 a 09/06/2022, com a
finalidade de realizar a escolta pessoal do Sr. presidente do TJTO.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1549/2022, de 14 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 2022/117276 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Thayanara Dcares Silva, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353964, 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 Porto Nacional-TO, no
período de 13/06/2022 a 14/06/2022, com a finalidade de auxílio de assessoria jurídica na 2ª Vara Cível de Porto Nacional TO,
conforme SEI 22.0.000017621-8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1550/2022, de 14 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 2022/117277 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Juliana Borges Azevedo, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353709,
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 Guarai-TO para Porto Nacional-TO,
no período de 13/06/2022 a 14/06/2022, com a finalidade de auxílio de assessoria jurídica na 2ª Vara Cível de Porto Nacional
TO, conforme SEI 22.0.000017590-4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1551/2022, de 14 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 2022/117499 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Seginaldo Pereira do Nascimento, Matrícula 361273, 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 Formoso do Araguaia-TO, no período de
20/06/2022 a 24/06/2022, com a finalidade de Realizar a segurança durante o evento "Justiça para Todos - Cidadania Indígena".
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Emerson Guimarães Barbosa, Matrícula 352324, 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 Formoso do Araguaia-TO, no período de
20/06/2022 a 24/06/2022, com a finalidade de Realizar a segurança durante o evento "Justiça para Todos - Cidadania Indígena".
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1552/2022, de 14 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 2022/117503 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder ao Magistrado William Trigilio da Silva, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula
352256, o valor de R$ 1.151,97, 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$ 233,83, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 15/03/2022 a 17/03/2022, com a finalidade de Atender Portaria
2821/2021 da Presidência/ASPRE, de 22/11/2021, oriunda do SEI 21.0.000029671-3, que designou esse magistrado para
responder pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Palmas, sem prejuízo das funções desenvolvidas na Comarca de Natividade-TO.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1553/2022, de 14 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 2022/117483 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Luciana Costa Aglantzakis, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
291050, o valor de R$ 707,67, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 229,99, 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$ 249,51, por seu deslocamento
de Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 20/06/2022 a 22/06/2022, com a finalidade de Solicito duas diárias para
comparecer na sessão da turma recursal que será realizada dia 21, no entanto, é necessário comparecer um dia antes para
ajustes com assessoria. Solicito diarias para os dias 20 e 21, dia 22 estarei em Palmas através de convocação do Eleitoral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1554/2022, de 14 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 2022/117548 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Alessandra Martins Polonial Adorno, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA,
Matrícula 161263, o valor de R$ 2.135,56, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31,
descontado o valor de R$ 231,81, 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 Sao Paulo-SP, no período de 22/06/2022 a 25/06/2022,
com a finalidade de Participar do IV Encontro de Ouvidores Judiciais - COJUD, na capital de São Paulo, conforme SEI numero:
2200000175750.
Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Erika Fernandes Farias, Matrícula 352761, o valor de R$ 2.135,56, relativo ao
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 231,81, 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 Sao Paulo-SP, no período de 22/06/2022 a 25/06/2022, com a finalidade de Participar do IV Encontro de
Ouvidores Judiciais - COJUD, na capital de São Paulo, conforme SEI numero: 2200000175750.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1555/2022, de 14 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 2022/117317 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, 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 Porto Nacional-TO, no período de
09/06/2022 a 09/06/2022, com a finalidade de conduzir servidora para devolver os animais taxidermizados no município de Porto
Nacional usados na exposição no Tribunal de Justiça.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 21.0.000020165-8
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 08/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 78/2021
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02546
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Fleximade Comércio e Serviços de Móveis Ltda.
CNPJ: 24.120.787/0001-93
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de mobiliários (Mesa de trabalho linear, tipo auxiliar), para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 11.520,00 (Onze mil e quinhentos e vinte reais).
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3065
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 42
Fonte de Recursos: 0760
DATA DA EMISSÃO: 09 de junho de 2022.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000011050-0
CONTRATO Nº 252/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Lex Editora S/A.
OBJETO: Aquisição de assinatura anual para acesso ao produto online PLATAFORMA DE PESQUISA ONLINE MAGISTER
NET E BIBLIOTECA VIRTUAL DAS REVISTAS ESPECIALIZADAS, a fim de integrar o acervo da Biblioteca da Escola Superior
da Magistratura Tocantinense – ESMAT.
VALOR: O valor da assinatura, por 12 (doze) meses, é de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais).
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 19/07/2022.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 13 de junho de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 47/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2021
PROCESSO 21.0.000022496-8
CONTRATO Nº 247/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Lumen Suprimental EIREL
OBJETO: Aquisição de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos
serviços de manutenção predial.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
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FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 13 de junho de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000016839-8
CONTRATO Nº 251/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Mário Hermes Stanziona Viggiano
OBJETO: Contratação de instrutor para realização do Curso Projetos e Construções Sustentáveis, servidores e servidoras que
atuam na área administrativa, assistentes sociais, arquitetos, técnicos em segurança do trabalho, técnicos em edificações,
engenheiros civis, engenheiros ambientais e servidoras da Coordenadoria de Gestão Socioambiental e de Responsabilidade
Social deste Tribunal, bem como dos órgãos e instituições que compõem o projeto Rede TO Sustentável.
VALOR: O valor global para a realização do curso é de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), incluídos o valor dos
honorários e os impostos que correspondem ao CONTRATADO.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.128.1145.2174
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 13 de junho de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 429/2022, de 13 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor VALDEMIR RIBEIRO DE QUEIROZ, matrícula nº 141859, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE TAGUATINGA - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 16/05/2022 a 20/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117482;
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
84153

ANEILDE BADIA DOS SANTOS RODRIGUES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 16/05/2022 à 20/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
VANDRE MARQUES E SILVA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 430/2022, de 13 de junho de 2022
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor CARLOS JOSE BONTEMPO,
matrícula nº 190548, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PIUM CENTRAL DE MANDADOS, no período de 03/02/2022 a 03/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117490;
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° 361/2022, Publicado em 11/05/2022, DJe nº 5184
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO 1
Funcional

Matrícula

Nome

96535

ARION DO NASCIMENTO LOPES

ESTATUTÁRIO ESCRIVÃO JUDICIAL 05/02/2022 à 04/03/2022

165839

LUIZA MONTEIRO VALADARES

ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 05/03/2022 à 09/03/2022

92351

Cargo

49

Período

LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 10/03/2022 à 03/05/2022

Publique-se. Cumpra-se.
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 431/2022, de 13 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117488
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor ANTONIO EDVAN DE SOUSA, matrícula nº 355831, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de suas
funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE ARAGUAÍNA no período de 13/06/2022 a
14/06/2022, 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.
Publique-se. Cumpra-se.
FABIANO RIBEIRO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 432/2022, de 13 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO, matrícula nº 281446,
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL CENTRAL DE MANDADOS, no período de 20/06/2022 a 21/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117492;
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
354510

ANACLÉA RODRIGUES SOARES

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

20/06/2022 à 21/06/2022

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 433/2022, de 13 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO, matrícula nº 281446,
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL CENTRAL DE MANDADOS, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117494;
RESOLVE:
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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
354510

ANACLÉA RODRIGUES SOARES

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

13/06/2022 à 15/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 434/2022, de 13 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora PATRICIA ROTONDARO CORSINI, matrícula nº 103379, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 06/06/2022 a 05/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117495;
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° 396/2022, Publicado em 27/05/2022, DJe nº 5195
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
362435

JACK WILD PEREIRA SOARES

CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 06/06/2022 à 24/06/2022

353280

MARCOS DAVI SILVINO DO NASCIMENTO

CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 25/06/2022 à 05/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 435/2022, de 13 de junho de 2022
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor CARLOS JOSE BONTEMPO,
matrícula nº 190548, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PIUM CENTRAL DE MANDADOS, no período de 04/05/2022 a 01/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117496;
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
92351
96535

LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 04/05/2022 à 05/06/2022
ARION DO NASCIMENTO LOPES

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO ESCRIVÃO JUDICIAL 06/06/2022 à 01/08/2022
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PORTARIA FÉRIAS Nº 907/2022, de 14 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora LESLYE SANDRA OLIVEIRA CRUZ, matrícula nº 81652, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 13/06 a 12/07/2022, a partir de 13/06/2022 até 12/07/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 04/09 a 03/10/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 908/2022, de 14 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor ALESSANDRO ANDRE BAKK QUEZADA, matrícula nº 255838, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 13/06 a 12/07/2022, a partir de 13/06/2022 até 12/07/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 17/01 a 15/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 909/2022, de 14 de junho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOSE ANTONIO BONFIM TEIXEIRA, matrícula nº 157445, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 13 a 30/06/2022, a partir de 13/06/2022 até 30/06/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 03 a 20/04/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 910/2022, de 14 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5207 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2022

52

Art. 1º Suspender as férias da servidora IOLETE BEZERRA SALES, matrícula nº 119161, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 13/06 a 12/07/2022, a partir de 13/06/2022 até 12/07/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 13/06 a 12/07/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 436/2022, de 14 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor JOSE RIBAMAR ALVES MESQUITA, matrícula nº 19656, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ITAGUATINS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117546;
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
357939

GLEISSON DA SILVA FERREIRA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

13/06/2022 à 15/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 437/2022, de 14 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor JOSE RIBAMAR ALVES MESQUITA, matrícula nº 19656, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ITAGUATINS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 20/06/2022 a 24/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/117547;
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
357939

GLEISSON DA SILVA FERREIRA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

Publique-se. Cumpra-se.
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

20/06/2022 à 24/06/2022
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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.

