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SEÇÃO JUDICIAL
1ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA

Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
A Excelentíssima Senhora Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Relatora, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que por este meio MANDA
INTIMAR o apelado SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS pessoa jurídica de direito privado,
portadora do CNPJ n° 00.714.784/0001-10, do Acórdão constante no evento 10 dos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 000350091.2020.8.27.2703 , tendo como AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES FERREIRA PASSOS SILVA ADVOGADO(A): JOCIMARA
SANDRA SOUSA MORAES (OAB TO010143A); AGRAVADO(S): SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES
PUBLICOS; ADVOGADO(S): NÃO CONSTITUÍDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO NÃO
CONTRATADO – DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE
OBSERVADAS NA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DAS COBRANÇA
INDEVIDAS - APLICAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1 - O valor da
indenização por danos morais fixados na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se revela insuficiente, sobretudo quando
se constata que o total dos valores descontados na conta bancária da autora foi de R$ 138,84 (cento e trinta e oito reais e oitenta
e quatro centavos). 2 - Embora a autora não tenha demonstrado que a instituição demandada vem prosseguindo com os
descontos mencionados, consta nos autos que essa providência coercitiva foi requestada na exordial, tendo a autora postulado
que fosse ordenada a suspensão das cobranças, não obstante isso, o Juiz de primeiro grau nada decidiu a esse respeito e tendo
em vista que a requerida/apelada sequer respondeu à ação, tampouco apresentou as suas contrarrazões, a probabilidade de
continuar a realizar os descontos indevidos na conta bancária da autora é manifesta, motivo pelo qual, nesse ponto, reputa-se
pertinente o pedido de imposição das astreintes a fim de compelir a parte condenada na obrigação de não fazer. 3 – Apelação
parcialmente provida para determinar à requerida que se abstenha de realizar os descontos descritos na exordial, sob pena de
multa no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada desconto que vier a ser realizado após a intimação da sentença de
primeiro de grau, sem prejuízo de eventual revisão/limitação do valor acumulado das astreintes, pelo juízo a quo, na fase de
cumprimento de sentença, o que fica desde já autorizado. ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, a 3ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar à requerida que se
abstenha de realizar os descontos descritos na exordial, sob pena de multa no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada
desconto que vier a ser realizado após a intimação da sentença de primeiro de grau, sem prejuízo de eventual revisão/limitação
do valor acumulado das astreintes, pelo juízo a quo, na fase de cumprimento de sentença, o que fica desde já autorizado, nos
termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o voto da Relatora a Exma. Sra. Desembargadora ANGELA ISSA
HAONAT e o Exmo. Sr. Juiz EDIMAR DE PAULA. Ausência justificada da Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA
CRUZ BARBOSA. Compareceu representando a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Exmo. Sr. Promotor de Justiça DIEGO
NARDO. Palmas, 15 de junho de 2022.

2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001981-13.2019.8.27.2737/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001981-13.2019.8.27.2737/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: AGOSTINHO ANTENOR LOPES DOS REIS (AUTOR)
ADVOGADO: AUGUSTO CÉSAR BORTOLETTO BERNARDES DA SILVA (OAB TO06309A)
APELADO: ESTADO DE GOIÁS (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PORTO NACIONAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA APELANTE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ARGUMENTOS AFASTADOS. INTUITO PREQUESTIONADOR. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para
rediscussão da matéria decidida no Acórdão, eis que não é sucedâneo recursal. 2. Observo que a Embargante opôs os
aclaratórios com intuito prequestionador, de modo a obter manifestação expressa quanto ao laudo médico realizado pela Junta
Médica do Ministério Público Federal, sob a argumentação de existência de possível omissão e erro material da decisão
Colegiada. 3. Na espécie, não se constata a ocorrência de qualquer omissão ou erro material, uma vez que o acórdão
embargado pronunciou-se sobre o que deveria e o acerto ou desacerto do entendimento ali esposado não pode ser discutido nos
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estreitos limites dos embargos declaratórios, mesmo porque, como já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, os embargos
de declaração têm pressupostos certos, não se prestando a corrigir \"error in judicando\" (RTJ 176/707). 4. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos aduzidos pelas partes, apenas os fundamentais à solução da
causa (nesse sentido, STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1656613/SP – Rel. Min. Herman Benjami – DJe 26/06/2019; AgRg no
REsp 1796307/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – DJe 12/06/2019), de modo que é suficiente a exposição de forma clara e satisfatória
dos motivos que conduziram à formação da convicção do julgador. 5. Não havendo a omissão ou erro material apontados pelo
embargante, restando claro que o inconformismo refere-se à fundamentação da decisão que não lhe foi favorável, deve-se negar
provimento aos embargos. 6. Segundo o disposto no art. 1.025 do CPC, a mera menção, nas razões de Embargos de
Declaração, de dispositivos legais já resulta no prequestionamento da matéria, com a consequente inclusão no acórdão. 7.
Outrossim, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria e
persiste a necessidade de apontamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 8. Embargos
declaratórios conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração e, no mérito NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 25 de
maio de 2022.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ARAGUAINA
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): WANDERSON GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, caseiro, nascido aos 22.08.2001, natural de
Carolina-MA, filho de Deuzirene Gomes dos Santos, inscrito no CPF sob o nº. 046.150.141-47, portador do RG nº. 1155974, o(a)
qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 157, § 2º, II, por duas vezes, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘h’, na forma do art. 70,
caput, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0001885-86.2022.8.27.2706, 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, 22 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
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): GEOMAR PINHEIRO RIBEIRO, vulgo “NEGÃO ou GEO”, brasileiro, solteiro, tratorista, natural de
Guaraí-TO, nascido aos 01.05.1984, filho de Manoel Barbosa Pinheiro e Tereza Pinheiro Ribeiro, portador do RG nº 786988
SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 007.133.581-14, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 157, §2º, incisos I
(redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0023845-35.2021.8.27.2706, 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, 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, 22 de Junho de 2022. Eu, Társis de Souza Santiago, Servidor de Secretaria Judiciário, digitei o presente.

3ª vara cível
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº0002750-85.2017.8.27.2706, Chave nº 286980985917, proposta
por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de IRANY ALVES ARAUJO MOURÃO E OUTROS, sendo o presente Edital para
INTIMAR o(s) executado(s) IRANY ALVES ARAÚJO MOURÃO TOCANTINS VEÍCULOS, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n.37.424.108/0001-11, e seus intervenientes garantidores IRANY ALVES ARAÚJO MOURÃO, brasileira,
casada, diretora de empresas, inscrita no CPF sob o n. 577.717.901 -00, e DIRCEU DA SILVA MOURÃO, brasileiro, inscrito no
CPF sob o n. 231.639.501 -59, atualmente em lugar incerto e não sabido, da penhora dos valores, um de R$ 304,10 e outro de
R$ 33,40 e para, querendo, se manifestar no prazo de 15(quinze) dias conforme evento 115 e despacho do evento 121 a seguir
transcrito:"Quanto à petição do evento 119 a penhora foi parcialmente eficaz. De um total devido de R$ 12.066,22 foram apenas
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dois valores, um de R$ 304,10 e outro de R$ 33,40. A soma não representa nem 3% da dívida.Embora irrisório o valor
penhorado, considero-o passível de efetuá-lo, pois não se pode prestigiar a inadimplência.Dê-se vista a parte Executada, por
edital com prazo de publicação de 30 dias, quanto à penhora parcial e requeira o Exequente o que entender de direito.Intimemse e cumpra-se."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito.E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois(13/06/2022).Eu, Keila Lopes, Servidor(a) do
Judiciário, que digitei.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5725100
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 500005564.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de JOEL FERREIRA DE SOUZA, FRANCINETE JORGE COUTINHO DE SOUZA e SUPERMERCADO J. F. LTDA,
CNPJ/CPF nº 826.015.001-82, 883.223.601-00 e 04.338.220/0001-80, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência, bem como para
que apresente contrarrazões do inteiro teor da APELAÇÃO proferida no evento n.º 104, a qual a A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, devidamente qualificada nos autos do processo acima em epígrafe, vem, respeitosamente perante Vossa
Excelência, por meio do Procurador do Estado subscritor, com fulcro nos artigos 994 e 1.009 e ss., do Código de
Processo Civil, para interpor o presente recurso de APELAÇÃO objetivando a reforma da respeitável sentença prolatada
no evento 97, através da qual, o Magistrado sentenciante em completa e total afronta aos ditames da lei, declarou a
extinção do feito em razão da prescrição. Por fim, após o cumprimento das formalidades legais, requer a remessa do
recurso interposto e das inclusas razões ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a fim de que seja
reexaminada a matéria à luz da legislação vigente. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de junho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS
MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 5726770
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 500003226.2000.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de LAERCIO DOMINGOS DA SILVA, CARLA DE CASSIA DOS SANTOS MATOS e BELFEST COM. DE BEBIDAS LTDA,
CPF nº 119.211.758-18, 143.708.288-21, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em
lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência, bem como para que apresente contrarrazões
do inteiro teor da APELAÇÃO proferida no evento n.º 119, a qual a A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, devidamente
qualificada nos autos do processo acima em epígrafe, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio do
Procurador do Estado subscritor, com fulcro nos artigos 994 e 1.009 e ss., do Código de Processo Civil, para interpor o
presente recurso de APELAÇÃO objetivando a reforma da respeitável sentença prolatada no evento 112, através da qual,
o Magistrado sentenciante em completa e total afronta aos ditames da lei, reconheceu a prescrição intercorrente. Por
fim, após o cumprimento das formalidades legais, requer a remessa do recurso interposto e das inclusas razões ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a fim de que seja reexaminada a matéria à luz da legislação vigente.
E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,
aos 23 dias do mês de junho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
EDITAL Nº 5722767,A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): COMID LTDA - CNPJ n°: 24.572.644/0001-12, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 001420712.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 13.987,94 (treze mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), representada pela CDA
n° º: 20200006473, datada de 19/02/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " Caso não seja(m)
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encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento
da diligência citatória, DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 17, proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL, com
prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos;" 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 23 dias do mês de
junho de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO
HENRIQUE. Juíza de Direito.

Às partes e aos advogados

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0022373-72.2016.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: EDVIGES AKEMI SHIGUEMATSU
Ante o exposto, diante da ausência de interesse de agir, verificado pelo valor da causa abaixo do teto legalmente
estabelecido, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública determino que: a) Intime-se o exequente do conteúdo da presente sentença; b) 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; c) Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

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

Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0016694-62.2014.8.27.2706
Acusado: WEMERSON DA SILVA TAVARES
Vítima: FIAMA CRISTINA FAUSTINO SILVA
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: WEMERSON DA SILVA TAVARES,
atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue
transcrito: "Havendo trânsito em julgado para a acusação, DECLARO, desde já, extinta a punibilidade do réu quanto ao crime
pelo qual foi condenado, nos termos do art. 107, IV, do CP; pois, considerando a pena fixada em concreto, verifica-se a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa." Para conhecimento de todos é passado o
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 10 de junho de
2022. Eu, Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0016694-62.2014.8.27.2706
Acusado: WEMERSON DA SILVA TAVARES
Vítima: FIAMA CRISTINA FAUSTINO SILVA
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: FIAMA CRISTINA FAUSTINO SILVA,
atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue
transcrito: "Havendo trânsito em julgado para a acusação, DECLARO, desde já, extinta a punibilidade do réu quanto ao crime
pelo qual foi condenado, nos termos do art. 107, IV, do CP; pois, considerando a pena fixada em concreto, verifica-se a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa." Para conhecimento de todos é passado o
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 10 de junho de
2022. Eu, Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0020695-80.2020.8.27.2706
Acusado: RODRIGO BATISTA GLORIA
Vítima: NILVA RODRIGUES DE SOUSA
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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 INTIMADA: NILVA RODRIGUES DE SOUSA,
brasileira, convivente em união estável, do lar, nascida aos 29/10/1982, natural de Tocantinópolis/TO, filha de Maria Consola
Rodrigues de Sousa e João Marques de Sousa CPF n° 998.766.801-10, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, julgo parcialmente
procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR RODRIGO BATISTA GLORIA, brasileiro, casado, motorista,
nascido em 02/12/1984, natural de Porto Nacional/TO, filho de Arlete Batista Glória, CPF nº 006.383.701-32, nas penas dos
artigos 129, § 9°, e 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006; e para ABSOLVÊ-LO, com base no
artigo 386, VII, do CPP, da imputação do delito disposto no art. 150, § 1°, do Código Penal, por duas vezes." Para conhecimento
de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do
Tocantins, 13 de junho de 2022. Eu, Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi.
DITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Nº dos Autos: 0020680-48.2019.8.27.2706
Acusado: ANTONIO SERGIO DE SOUZA COELHO
Vítima: PALOMA OLIVEIRA 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: PALOMA OLIVEIRA SANTOS,brasileira,
natural de Araguaína-TO, do lar, nascida aos 10 de dezembro de 1992, filha de Isael Eliseu de Oliveira e Maria de Jesus
Rodrigues dos Santos Oliveira, CPF nº 049.747.911-76, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: " Ante o exposto, julgo parcialmente
procedente o pedido formulado na denúncia para: No que concerne ao delito de ameaça, ABSOLVER ANTÔNIO SÉRGIO DE
SOUZA COELHO [...] Quanto à contravenção de vias de fato, CONDENAR ANTÔNIO SÉRGIO DE SOUZA COELHO [...]". Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 22 de junho de 2022. Eu, Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi.

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 90 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0020695-80.2020.8.27.2706
Acusado: RODRIGO BATISTA GLORIA
Vítima: NILVA RODRIGUES DE SOUSA
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: RODRIGO BATISTA GLORIA, brasileiro,
casado, motorista, nascido em 02/12/1984, natural de Porto Nacional/TO, filho de Arlete Batista Glória, CPF nº 006.383.701-32,
atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue
transcrito: " Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR RODRIGO
BATISTA GLORIA, brasileiro, casado, motorista, nascido em 02/12/1984, natural de Porto Nacional/TO, filho de Arlete Batista
Glória, CPF nº 006.383.701-32, nas penas dos artigos 129, § 9°, e 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei nº
11.340/2006; e para ABSOLVÊ-LO, com base no artigo 386, VII, do CPP, da imputação do delito disposto no art. 150, § 1°, do
Código Penal, por duas vezes." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 13 de junho de 2022. Eu, Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos da Ação Cumprimento de sentença (processo nº 0001872-22.2015.8.27.2710), tendo como exequente L. F.
P. da C. representado por sua genitora ALDENICE PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o presente para intimar o executado LUIZ
FERNANDO PEREIRA DA CRUZ, brasileiro, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco)
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dias úteis, manifestar, sob pena de preclusão e conversão do bloqueio em penhora (NCPC, art. 854, §§ 3º e 5º). E para
que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado
no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis/TO, aos 22/03/2022. Eu, Mizael de Sousa
Lima Santos, Servidor de Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 30 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos da Ação de Ação Civil Pública Cível (processo nº 204014328314), tendo como Requerente Município de
Carrasco Bonito/TO e como parte requerida Joacy Gonçalves Barros. Sendo o presente para CITAR o Requerido, JOACY
GONÇALVES BARROS, estando atualmente em lugares incertos e não sabidos, para no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar defesa preliminar, nos termos do artigo 17, § 7º da Lei 8.429/92, para oferecer manifestação por escrito, que
poderá ser instruído com documentos e justificações, consoante o disposto no art. 17, §7º da Lei 8.429/92. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no
átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 11 de abril de 2022. Eu, Tamyrys
Rodrigues Almeida, Servidora de Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30 DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se
processam os autos da Ação de Divórcio Litigioso (Processo nº 0001820-84.2019.8.27.2710, Chave
Processo: 219146168319), tendo como requerente Teresinha de Almeida Fernandes e como requerido Antonio Barroso
Fernandes, sendo o presente para CITAR o requerido ANTONIO BARROSO FERNANDES, brasileiro, casado, as demais
qualificações ignoradas, atualmente encontra-se em local incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, conttestar a
presente ação, com as cautelas de praxe, consoante art. 335, do CPC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir
o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 23 de junho de 2022. Eu, Ivoneide Pereira da Silva, (Servidora de Secretaria), que
digitei, Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito.

AURORA
1ª escrivania cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL Nº 5530358 DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA
A DOUTORA EMANUELA DA CUNHA GOMES, MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Aurora do Tocantins/TO, na forma
da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital de o virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, nos autos do
processo nº 00010161620198272711, Ação de Curatela, foi decretada a INTERDIÇÃO do Senhor ELISANDRO DE SOUZA
SILVA, brasileiro, maior, residente e domiciliado em Combinado/TO, tendo sido nomeada CURADORA a Senhora NILZA
BARBOSA DE SOUZA, conforme a sentença acostada ao evento 97 dos autos supracitados, a seguir transcrita seu dispositivo:
"Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, via de
consequência, DECRETO a interdição de ELISANDRO DE SOUZA SILVA, declarando-o 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 curatelado, previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Com fundamento no artigo
1.775, § 3º, do Código Civil, FIXO a requerente NILZA BARBOSA DE SOUZA como curadora do interditado para exercer a
função de curadora, a qual deverá representar a interditanda nos termos acima, com poderes limitados à gestão e administração
de negócios e bens e que não importem em transferência ou renúncia de direito, inclusive para fins de recebimento de
aposentadoria e benefício previdenciário. A curadora deverá prestar contas da administração dos bens e valores eventualmente
existentes em nome da interditanda, anualmente, conforme disposto no artigo 84, parágrafo 4º da Lei 13.146/2015, diretamente
ao MP, devendo por isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual patrimônio. Por conseguinte, JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
DISPENSO a curadora ora nomeada 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. ADVIRTO que a alienação de
quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. PROMOVA-SE o necessário para registro desta
sentença nos assentamentos do Cartório de Pessoas Naturais e 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
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Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. PRI. Cumpridas as formalidades legais, DÊSE baixa definitiva nos autos. Cumpra-se. Documento eletrônico assinado por EMANUELA DA CUNHA GOMES, Juíza de
Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos, a MMª Juíza mandou expedir o presente edital que será afixado no placar
do Fórum local e publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do
Tocantins, aos 30/05/2022.Eu, Zulmira da Costa Silva, Técnica Judiciária, digitei.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: BANCO DA AMAZÔNIA
RÉU: JULIO MARIA DO NASCIMENTO
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins,
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital
expedido nos autos de n. 5000038-36.2005.8.27.2713, realiza a INTIMAÇÃO do executado, JUDIVAN PEREIRA D0
NASCIMENTO - inscrito no CPF: 500.160.911-91, que, atualmente, se encontra em local incerto e não sabido para ciência da
penhora deferida, assim como para informar a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, o local onde possa(m) o(s) referido(s)
bem(ns) ser encontrado(s), sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, III e V), com incidência
das cominações correspondentes. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, TO, ao 22 de junho de
2022 Eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha Técnica Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes
Brito.

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS PRAZO DE 10 DIAS – (Art. 34 da Lei de Desapropriação - Decreto
Lei 3.365/41)
O DOUTOR JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLINAS DO
TOCANTINS, TO. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo tramita a
ação de DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941, a ação foi distribuída nesta Vara sob o n. 500085726.2012.8.27.2713, informações acima mencionadas, do que pelo presente Edital DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS
INTERESSADOS. Pela desapropriação foi ofertada a importância de 45.106,37 (quarenta e cinco mil, cento e seis reais e trinta e
sete centavos), tendo sido depositada previamente pela parte autora para dar ciência da r. sentença prolatada nos presentes
autos, Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pelo ESTADO DO TOCANTINS em desfavor de VAIR MARTINS DA SILVA,
ambos qualificados, na qual pleiteia a parte autora seja declarada a obtenção do domínio sobre o imóvel descrito em inicial, bem
como deferida sua imissão na posse do bem, ao argumento de que declarado de utilidade pública para fins de desapropriação.
Com a inicial, juntou documentos. Deferida a imissão provisória na posse do bem, o réu foi citado e apresentou concordância
com o valor indicado pelo autor. Após o cumprimento das demais formalidades legais, vieram os autos conclusos. É o relato do
necessário. Fundamento e Decido. Impositivo o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC. Não há
preliminares ou vícios processuais a ser escoimados. No mérito, o pedido inicial é procedente. Isso porque, restando
inequivocamente satisfeitos os pressupostos necessários à desapropriação vindicada, notadamente a declaração de utilidade
pública e o depósito da prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5º, XXIV), de rigor a incorporação do bem objeto da lide
no patrimônio do ente público autor, em especial por ter o réu aquiescido ao pleito formulado, restando satisfeitas, ainda, as
demais exigências constantes do art. 34 do Decreto n. 3.365/41. Ante o exposto, acolho o pedido inicial, resolvendo o mérito da
lide. Para tanto, declaro incorporado ao patrimônio do autor o imóvel objeto da lide. Deixo de condenar o expropriado ao
pagamento de honorários advocatícios, dada a concordância com o valor apresentado (Decreto n. 3.365/41, art. 27, § 1º, a
contrário sensu). Sem custas, nos termos nos termos do art. 6º, II, da Lei Estadual nº 1.286/2001 (TJTO, AP 000577338.2019.827.0000). Publicado e transcorrido o prazo do edital de que trata o art. 34 do Decreto n. 3.365/41 e juntadas as
certidões comprobatórias da quitação de dívidas fiscais do bem desapropriado, expeça-se alvará em favor da parte expropriada,
para que levante a integralidade do valor depositado. Expeça-se, outrossim, carta de adjudicação, servindo a presente como
título hábil para a transferência do domínio. Transitada em julgado a sentença, sem cassação ou reforma, e cumpridas as
providências supra, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta Comarca de Colinas do
Tocantins, TO, aos 22 de junho de 2022. Eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha Técnica Judiciária, subscrevi, devidamente
conferido por Valquiria Lopes Brito, Chefe de Secretaria e segue assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
desta Comarca.
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1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15(QUINZE) DIAS
AÇÃO
PENAL
PROCEDIMENTO
SUMÁRIO Nº
0004443-49.2018.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO
PÚBLICO RÉU: ALBERTO DA CONCEIÇÃO BRITO RÉU: ADEONE TEIXEIRA LIMA CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA,
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital INTIMA o acusado ALBERTO DA CONCEIÇÃO BRITO CPF: 06649395110, brasileiro, solteiro, vaqueiro, natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido em 10/05/1998, filho de Domingos
Teixeira de Brito e Eva Maria da Conceição Brito, CPF nº 066.493.951-10, nos autos de ação penal nº 000444349.2018.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, para o fim exclusivo de efetuar o pagamento da multa penal conforme cálculo de evento 117, no valor de R$ 394,73.
Saliente-se que, para o recolhimento, deverá o acusado ser orientado a procurar advogado ou Defensoria pública, e acessar o
link http://www.sefaz2.to.gov.br/dare/servlet/hnetccwkda para obtenção das Guias correspondentes, juntando-se os respectivos
comprovantes nos autos em epígrafe. Segue cópia dos cálculos. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital,
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da
Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 22 de junho de 2022.
Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), Escrivã em substituição, lavrei e subscrevi.

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Intimações às partes

BOLETIM EXPEDIENTE. Prazo: 15 (quinze) dias
Ficam os requeridos abaixo identificados, intimados nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). Autos n.
0005805-18.2020.827.2713. Ação: Alimentos. Requerente: MARCOS VINICIUS GOMES COELHO, brasileiro, união estável,
desempregado, RG n. 1.347.095 SSP/TO, CPF n. 071.225.671-76 residente na Avenida Natal, n. 1128, Centro, Colinas do
Tocantins, TO. Requeridos: J.L.G.DE J., brasileiro, criança, nascido aos 27/03/2015, RG n. 1.474.595, CPF n. 079.695.721-54,
representado por sua mãe TAIS ROSA DE JESUS, brasileira, solteira, RG n. 899.954 SSP/TO, CPF n. 020.073.241-21, telefone
de contato (32) 46500-7516. DESPACHO/DECISÃO: Compulsando os autos, nota-se que o requerido foi devidamente citado e
permaneceu inerte. Assim, intimem-se a partes para se manifestarem sobre a necessidade e conveniência de se produzir
outras provas, indicando os fatos que pretende provar e a pertinência das provas (especificação de provas), para fins do artigo
348, do CPC. Advirta-se que, caso pretendam ouvir testemunhas, deve indicar os fatos sobre os quais cada uma delas deve
depor e indicar a relevância do fato e a pertinência da prova para a solução da demanda; o requerimento genérico de oitiva de
testemunha é passível de indeferimento. A parte requerida deverá ser intimada nos moldes do artigo 346, do CPC. Intimemse. Colinas do Tocantins, 09 de junho de 2022. Jacobine Leonardo. Juiz de Direito
BOLETIM EXPEDIENTE. Prazo: 15 (quinze) dias
Fica o requerido abaixo identificado, intimado nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). Autos n. 000104361.2017.827.2713. Ação: Averiguação de Paternidade. Requerente: Y.K.DA S., criança, nascida aos 23/12/2015, assistida por
sua mãe, a senhora ADRIANA DA PENHA SILVA CRUZ, brasileira, solteira, RG n. 898.220 SSP/TO, CPF n. 030.008.271-10.
Requerido: GILSON BORGES DOS SANTOS, brasileiro, RG 1009451472 SSP/BA, CPF n. 016.956.975-61, residente à
Avenida Presidente Médice, Zona Rural, Povoado de Sítio do Meio, Entre Rios, CEP 48.180-0. DESPACHO/DECISÃO: Evento
88: aguarde-se o cumprimento deste despacho. O requerido teve sua revelia decretada por decisão lançada no evento 38, e dela
foi formalmente intimado. Não cabe à Defensoria assumir, sponte propriam, a defesa do requerido; as notificações encaminhadas
ao requerido, no endereço por ele declarado nos autos, presumem-se válidas (CPC, artigo 274). A autora, intimada para se
manifestar sobre a produção de outras provas, quedou-se inerte, assim, declaro encerrada a instrução. Intimem-se as partes
para querendo apresentem seus memoriais: autora, réu e Ministério Público, no prazo sucessivo de quinze dias. O réu revel é
intimado na forma do CPC, artigo 346, assim, promova-se a intimação do requerido para que pague os alimentos arbitrados
na decisão do evento 69, e para os fins deste despacho. Cumpridas estas determinações, renove-se a conclusão, no
localizador: "CLS - Julgamento - Concluso para Julgamento". Intimem-se. Colinas do Tocantins, 15 de novembro, de 2021.
Jacobine Leonardo Magistrado. DECISÃO: Assim, FIXO o valor dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário
mínimo, a ser pago até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta bancária. Intime-se o requerido, via carta precatória,
para pagar os alimentos provisórios. Intime-se a autora para informar as provas que pretende produzir, justificando a pertinência
e a finalidade. Intimem-se. Colinas do Tocantins, 9 de setembro de 2019. Marcelo Laurito Paro. Juiz de Direito em substituição
automática.

DIANÓPOLIS
1ª vara criminal
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele
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tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0000478-65.2019.8.27.2701,
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado VALDESON FERREIRA LOPES, brasileiro,
solteiro, lavrador, natural de Almas/TO, nascido aos 07/01/1991, filho de Lúcia Cardoso Lopes e Rodolfo Ferreira Lopes, portador
do CPF 031.593.281-39, como incurso nas sanções do Artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro. E como
esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e
intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio de advogado regularmente constituído
ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir
preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s)
réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria
Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito
fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos ulteriores termos do processo, a
que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 22/ de Junho de 2022. Eu, Gustavo
Bonifácio Ramos, Estagiário, digitei e conferi.

Juizado especial cível e criminal
Editais

EDITAL Nº 5707569
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da
Fazenda Pública e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, com prazo de 10 (dez) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que
tramita por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Cível nº 0000997-29.2018.8.27.2716, Requerido: DEIBISSON BATISTA
DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, vigilante, inscrito no CPF sob o nº 064.574.571-50, estando atualmente em lugar incerto e não
sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar conhecimento do inteiro teor da SENTENÇA proferida nos
autos. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito (em razão da inércia da parte
requerente/exequente em dar prosseguimento ao feito), o que faço com esteio no CPC 485, inciso III c/c § 1º do art. 51 da Lei nº
9.099/95. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis/TO , Estado do Tocantins, aos 22 de Junho do ano de 2022. Eu_ Bárbara
Cardoso Dias– Servidora de Secretaria, que o digitei e subscrevi.
EDITAL Nº 5696231
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 15 (QUINZE) DIAS
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da
Fazenda Pública e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que
tramita por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Cível nº 0002811-13.2017.8.27.2716, Requerido: VANESSA SOUSA
SILVA, brasileira, natural de Dianópolis/TO, nascida aos 18/01/1995, do lar, inscrita no CPF: 043.952.511-02, RG:
106.7067, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça, fica por meio do
presente, INTIMADO para, se quiser, oferecer embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Para conhecimento de
todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Dianópolis/TO , Estado do Tocantins, aos 22 de Junho do ano de 2022. Eu_ Bárbara Cardoso Dias– Servidora de
Secretaria, que o digitei e subscrevi.
EDITAL Nº 5704044
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da
Fazenda Pública e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, com prazo de 10 (dez) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que
tramita por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Cível nº 0002139-97.2020.8.27.2716, Requerido: JOAO PEDRO JACINTO
DOS SANTOS, brasileiro, natural de Barreira/BA, nascido aos 29/06/1998, autonomo, solteiro, inscrito no CPF 078.650.421- 83,
RG 1.466.767 SSP/TO, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar
conhecimento do inteiro teor da SENTENÇA proferida nos autos. Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, DECLARO
EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fincas no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Para conhecimento de todos será publicado o
presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis/TO ,
Estado do Tocantins, aos 22 de Junho do ano de 2022. Eu_ Bárbara Cardoso Dias– Servidora de Secretaria, que o digitei e
subscrevi.
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FORMOSO DO ARAGUAIA
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

CITAÇÃO POR EDITAL PRAZO 15 DIAS
AUTOS Nº: 0002814-51.2020.8.27.2719
Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusado: GABRIEL SIRIANO DA SILVA
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que
neste Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal nº. 0002814-51.2020.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o
denunciado: GABRIEL SIRIANO DA SILVA, brasileiro, casado, pedreiro, nascido aos 19.10.1996, natural de Sitio Novo/MA, filho
de Raimundo da Silva Costa e Lucimar Sriano da Silva, residente na Avenida Jorge Montel, S/N, Setor São José II (próximo ao
mercado econômico, ao lado das casas populares), CEP – 77470-000, Formoso do Araguaia-TO, atualmente em local incerto e
não sabido, incurso na sanção do art. 21 (vias de fato) do Dec.-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), na forma do art.
7º da Lei nº11.340/06 (Lei Maria da Penha). Como este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor
Oficial de Justiça, incumbido da diligência, fica citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA
ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008, oportunidade em que
poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que
pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da
Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia – TO,
Estado do Tocantins, 23 de junho de 2022. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior. Servidor de Secretaria, digitei o presente.
CITAÇÃO POR EDITAL PRAZO 15 DIAS
AUTOS Nº: 0002393-61.2020.8.27.2719
Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusado: LUIS FELIPE DOS REIS SOARES
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que
neste Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal nº. 0002393-61.2020.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o
denunciado: LUIS FELIPE DOS REIS SOARES, brasileiro, solteiro, lanterneiro, nascido aos 27/07/1997, natural de Aparecida de
Goiânia/GO, inscrito no CPF de n° 700.349.611 94, filho de Cleonice dos Reis Leopoldino e Deusivan Soares, atualmente em
local incerto e não sabido, incurso na sanção do art. 129, § 9o , (lesão Corporal em contexto de violência doméstica) do Código
Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Como este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme
certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da diligência, fica citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Para conhecimento de todos será publicado o
presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 23 de junho de 2022. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior. Servidor de Secretaria,
digitei o presente.

GURUPI
2ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no
exercício de suas atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0011639-09.2019.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença
requerida por GESSIE FERREIRA DA COSTA em face de BOA VISTA CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA, LUIS FERREIRA
DOS SANTOS JUNIOR e RACHIDE HASSAN IBRAHIM FERREIRA, e por este meio CITA o(a) requerido(a) RACHIDE
HASSAN IBRAHIM FERREIRA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros
os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o
acesso ao processo será através da Chave n.º 240232569219, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
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cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 23 de junho de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.

Às partes e aos advogados

Autos n. 0018550-37.2019.8.27.2722/TO
Ação: PROCEDIMENTO COMUM
Requerente: LUCILENE DA SILVA SOARES
Advogado(a): RUDICLEIA BARROS DA SILVA LIMA (DPE) DP8864888
Requerido(a): L. DA SILVA SOARES
Advogado(a): POLLYANA LOPES ASSUNÇÃO (DPE) DP886582
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do artigo 487, I do
Código de Processo Civil, para:- MANTER a decisão proferida no evento 4.- DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as
partes, devendo ser retirando o nome do autor das pessoas jurídicas requeridas, bem como a baixa das empresas em que
possuem apenas o autor como único sócio/proprietário.- INDEFERIR o pedido de desobrigação do autor quanto ao pagamento
de eventuais impostos, taxas ou dívidas de qualquer natureza referente às pessoas jurídicas requeridas.Considerando a
sucumbência recíproca e, com fulcro no artigo 86 do CPC, Condeno ambas as partes litigantes no pagamento das despesas
processuais pela metade e de honorários advocatícios sucumbenciais, do procurador da parte adversa, que fixo em 15% (quinze
por cento) sobre o valor sucumbido; todavia, suspendo a exigibilidade em face do autor, pois o mesmo está amparado pelos
benefícios da gratuidade judiciária.PRI. Após o trânsito em julgado, em não havendo manifestação das partes no prazo legal, dêse as devidas baixas, remetendo o feito a COJUN.Data certificada pelo sistema
Autos n.º: 0009325-22.2021.8.27.2722/TO
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL
Requerente: FABIANO MOREIRA FREIRE
Advogado(a): DR. JOSÉ MARQUES DE RIBAMAR NETO TO005601
Requerido(a): TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado(a): não constituído
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do artigo 487, I do
Código de Processo Civil, e Condeno o autor em custas, ante a revelia deixo de arbitrar honorários sucumbenciais.PRI. Não
havendo requerimento das partes no prazo legal, dê-se as devidas baixas, remetam-se os autos a COJUN.Data certificada pelo
sistema. Bem como para apresentar as contra-razões da Apelação do evento 29 dos autos.

Central de execução fiscal
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ADALBERTO DO CARMO SILVA - CPF/CNPJ: 452.786.281-20, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012147-91.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 86, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 45,21 (QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 22 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTONIO PEREIRA DOS REIS - CPF/CNPJ: 907.114.831-91, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012147-91.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 9831, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 208,73 (DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 22 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FERNANDA FERREIRA PEREIRA - CPF/CNPJ: 02144863970, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000371-82.2010.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 123025, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1335.08 (Um mil trezentos e trinta e cinco reais 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: VICENTE TOMÉ FERREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 271.252.541-8, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000403-87.2010.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 1723, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.310,84 (um mil trezentos e dez reais e oitenta e quatro centavo) que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 23 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JW AMORIM BATISTA - CPF/CNPJ: 05.427.154-0001-88, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000437-62.2010.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 360/2005, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 346,24 (trezentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FRANCISCO FERNANDO DE QUEIROZ - CPF/CNPJ: 020.192.051-49,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000462-41.2011.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 130236, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 309,69 (trezentos e nove reais e sessenta e nove centavos)
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos,
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: OCELIO JOSÉ MAIA - CPF/CNPJ: 36.996.627/0001-9, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000540-69.2010.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). l 4428, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ $ 1.553,73 (um mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e três
centavo) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
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que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIA SONIA SOUZA BRITO - CPF/CNPJ: 323.429.771-15, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000596-34.2012.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000113240, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 773,95 (setecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos)
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos,
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: PERFIL ESQ METALICAS - CPF/CNPJ: 38.138.459/0001-29, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000634-46.2012.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000113240, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 488,85 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos,
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ROSALINA BARBOSA GOMES- CPF/CNPJ: 277.833.321-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5003636-24.2012.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000128954, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 390,24 (Trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos ) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ELPIDIO BARBOSA MARINHO - CPF/CNPJ: 159.467.031- 53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5006609-15.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). , cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 419.96 (Quatrocentos e dezenove 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se.
Gurupi/TO 23 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.
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MIRANORTE
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 15 dias

Inventário Nº 0000749-91.2022.8.27.2726/TO
AUTOR: MARIA DE FÁTIMA FERREIRA LIMA
AUTOR: CARLA LUDIMILA DE PAULA LOPES
AUTOR: CAROLINA DE PAULA LOPES
AUTOR: CLARICE ALVES DE SOUSA
AUTOR: GEANE ALVES LOPES
AUTOR: GIZELDA ALVES LOPES
AUTOR: IDALIA ALVES DE SOUZA
AUTOR: JANE MARLEY DE LOPES DE SOUZA
AUTOR: JOELMA ALVES LOPES
AUTOR: JOSE ALVES DA SILVA
AUTOR: MANOEL MESSIAS ALVES
AUTOR: RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA
AUTOR: VALDETE SOCORRO DA SILVA
AUTOR: WALDOMIRO ALVES DOS SANTOS
AUTOR: DIVALDINA ALVES DE LIMA
AUTOR: EDIVALDO ALVES DA SILVA
RÉU: RIVADAVIO AURELIANO SANTOS (Espólio)
EDITAL Nº 5681428
PRAZO QUINZE (15) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins,
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR terceiros interessados, para que, querendo, apresentem contestação no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de se considerarem verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 4,
acostado 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 do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins,
aos 20 de junho de 2022. Eu, Layelle de Sousa Brito, Aux. Cível TJ/TO 353530, digitei o presente.

Editais de citações com prazo de 30 dias

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000392-24.2016.8.27.2726/TO
AUTOR: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.
RÉU: JOSELITA SANTANA GONÇALVES
EDITAL Nº 5501898
COM PRAZO TRINTA (30) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins,
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido, JOSELITA SANTANA GONÇALVES, brasileira, viúva, do lar, estando em
lugar incerto e não sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de se considerarem
verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 103, acostado 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 do
Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 26 de maio de 2022. Eu, Aldaires
Correia Ribeiro, Servidora de Secretaria TJ/TO 354500 digitei o presente.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº 0001039-84.2014.8.27.2727
Acusado: Valdivino Fernandes de Sena
O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc...FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL vier ou dele conhecimento tiver que, por este Juízo e Escrivania do Crime,
tramitam os autos de Ação Penal nº 0001039-84.2014.827.2727 em desfavor do acusado VALDIVINO FERNANDES DE
SENA, brasileiro, convivente, nascido aos 10/06/1973, em Natividade - TO, filho de André Fernandes de Sena e Conceição
José de Carvalho, atualmente em local desconhecido, expediu-se este EDITAL a fim de intimá-lo da Sessão do Tribunal do
Júri designada para o dia 19 de setembro de 2022, às 9h. Para quem interesse, possa ou não alegar ignorância, vai o
presente EDITAL PUBLICADO no Átrio do Fórum local e no Diário da Justiça do Estado do Tocantins.
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PALMAS
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0028693-93.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): WILLIAM PEREIRA DE CARVALHO
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais,
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) WILLIAM PEREIRA DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos
25/10/1995, natural de Porto Nacional/TO, portador do RG 1.024.531 SSP/TO, inscrito no CPF nº 051.461.421-08, filho de
Valdineia Bispo de Carvalho e Sebastião Pereira Filho, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº
00286939320218272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 23 de
julho de 2021, por volta das 07h00min, no antigo prédio da Câmara Municipal de Palmas/TO, localizado na Av. Teotônio
Segurado, ACSU-SO-60, nesta Capital, o denunciado WILLIAM PEREIRA DE CARVALHO, subtraiu, para si, 35 (trinta e cinco)
quilos de fios de cobre elétricos, com várias especificações e cores de 12 milímetros, no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), de propriedade da vítima Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, o
denunciado se dirigiu até o antigo prédio da Câmara Municipal de Palmas/TO, e após adentrar pela janela, abriu a porta e
subtraiu 35 (trinta e cinco) Kgs de fios de cobre elétricos. De posse dos fios, o denunciado evadiu o local. Ainda no mesmo dia, o
denunciado pretendia vender os fios furtados, mas uma guarnição da guarda metropolitana o avistou com um saco de linhagem,
e resolveram abordá-lo. Na vistoria, observaram que ele estava com vários fios de cobre e um alicate na bolsa, motivo pelo qual
o algemaram, mas o denunciado conseguiu se desvencilhar e saiu correndo, sendo perseguido, detido novamente e
encaminhado a Central de Flagrante. Nesse ínterim, os militares foram até o antigo prédio da Câmara Municipal e confirmaram
que os fios de cobre apreendidos com o denunciado, foram subtraídos do local. Ao ser interrogado, o denunciado confessou a
autoria, afirmando ter passado pelo local do crime e percebido que o prédio estava desocupado, instante em que adentrou pela
janela, abriu a porta e subtraiu os fios de cobres para vendê-los, visando angariar dinheiro para o sustento da família. A res
furtiva foi localizada, encaminhada a perícia e restituída à vítima. Registre-se que o denunciado não faz jus ao Acordo de Não
Persecução Penal, porque responde a vários processos pelo mesmo tipo de crime, autos: 0041999-66.2020.827.2729, 004482128.2020.827.2729 e 0006368-27.2021.827.2729, tendo com isso conduta reiterada. Assim agindo, o denunciado WILLIAM
PEREIRA DE CARVALHO incidiu nas condutas descritas no art. 155, caput, do CPB, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece a presente DENÚNCIA, requerendo que, recebida, seja o denunciado citado para apresentar resposta à acusação,
designada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, interrogatório do réu e demais
providências, seguindo-se o feito até final sentença condenatória, com a fixação de indenização mínima por danos causados, na
forma do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal. Palmas/TO, 04/08/2021. Delveaux Prudente Júnior - Promotor de
Justiça." DESPACHO: "Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de
15 (quinze) dias." No caso em tela, o réu não foi encontrado para citação e o Ministério Público informou que restaram esgotadas
as possibilidades de encontrar seu endereço atual. Portanto, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do CPP.
Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, faça-se conclusão para os fins do
art. 366, do CPP. Ao final, conclusos. Palmas, 04/06/2022. CLEDSON JOSE DIAS NUNES - Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato,
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO,
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 22/06/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

1ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Edital para intimação de qualquer cidadão que tiver interesse em dar prosseguimento à Ação Popular promovida por VANDA
TEREZA PALCHECO PEIXOTO e FÁTIMA APARECIDA DE OLIVEIRA em face de MUNICIPIO DE PALMAS (Autos nº
00504700820198272729), nos termos do art. 9º, da Lei 4717/65, com o prazo de 30 (trinta) dias. O Dr. William Trigilio da
Silva, MM. Juiz de Direito respondendo na 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos de Palmas, Capital do Estado
do Tocantins. Faz saber a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo, se processam os
regulares termos da Ação Popular promovida por VANDA TEREZA PALCHECO PEIXOTO e FÁTIMA APARECIDA DE
OLIVEIRA, em desfavor do MUNICÍPIO DE PALMAS, cujo teor em sua petição inicial, visa cancelar o processo de escolha em
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data unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2023, regido pelo edital CMDCA nº 001/2019. E,
constando dos autos que o autor requereu a desistência da ação, contando com a concordância expressa do requerido é o
presente para intimar qualquer cidadão que tiver interesse em dar andamento ao feito, que terá o prazo de 30 (trinta) dias da
última de três publicações do presente edital, para dar prosseguimento à ação, tudo nos termos do artigo 7º, II e 9º da Lei n.
4717/6. DADO E PASSADO aos 22 dias do mês de junho de 2022, na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e
Registros Públicos da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone M C Miranda, técnica Judiciária, que
digitei.

3ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0027529-93.2021.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos
17/10/1996, natural de São Sebastião do Tocantins/TO, inscrito no CPF nº 050.352.371-25, RG nº 1.020.884 SSP/TO, filho de
João Pereira da Silva da Costa e de Maria de Lourdes da Conceição de Oliveira, atualmente em local incerto e não sabido, nos
autos da AÇÃO PENAL nº 00275299320218272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Consta do inquérito policial
em epígrafe que, durante os meses de fevereiro e março de 2016, no estabelecimento comercial “Supermercado BIG”, situado
na Quadra 104 Sul, Avenida LO 03, nesta Capital, o denunciado, por quinze vezes, voluntariamente e consciente da ilicitude de
seus atos, obteve para si e para outrem vantagem ilícita no valor total de R$ 825,43 (oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e
três centavos) induzindo a empresa acima a erro mediante artifício, ardil e por meio fraudulento, também em prejuízo à ASTEC e
a Bruno Barros de Moraes. Ademais, com divisão de tarefas, falsificaram em parte documentos particulares. Extrai-se dos autos
que o supermercado BIG mantém um convênio com a Associação dos Funcionários do Tribunal de Contas do Estado – ASTEC:
os funcionários realizam compras no estabelecimento e posteriormente os valores são descontados em folha de pagamento.
João Paulo e Mariza eram funcionários do estabelecimento “Super Big” e após terem conhecimento do convênio, passaram a
simular compras e falsificar cupons fiscais com a assinatura de Bruno Barros de Morais, associado da ASTEC. Foram quinze
compras no período. Os acusados, ao serem indagados pelo representante da empresa Vilmar Almeida, confessaram o delito.
Mariza afirmou que João Paulo falsificava a assinatura nos cupons para realização das compras. Foi realizado Laudo Pericial
Grafotécnico nº 1612/2016 dos cupons fiscais, confirmando que foram assinados pelo denunciado João Paulo. Ante o exposto, o
Ministério Público denuncia JOÃO PAULO OLIVEIRA COSTA, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 171, caput,
por quinze vezes, c/c. Artigo 71, caput, todos do Código Penal; requerendo seja a presente autuada e recebida, determinando-se
a citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, designando-se a seguir dia e hora para
audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final
decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, inclusive em reparação mínima. Rol
de Testemunhas: 1 – Valmir Almeida de Oliveira (representante do comércio), brasileiro, qualificado nos autos de IP (evento 1); 2
– Bruno Barros de Morais (vítima), brasileiro, qualificado nos autos de IP (evento 1); 3 – Raimundo Nonato de Araújo Sousa
(representante da ASTEC), brasileiro, qualificado nos autos de IP (evento 1); 4 – Mariza Gonçalves Amaral, brasileira, residente
na Rua Celestino, quadra 18, lote 14, Morada do Sol, Goiânia/GO, telefone 63-99101-8956 (qualificada no evento 40, vídeo).
Palmas/TO, 27 de julho de 2021. Diego Nardo - Promotor de Justiça." DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas de localização
da pessoa acusada, por isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas/TO, 19 de
junho de 2022. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA - Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da
Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654,
telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de
Palmas/TO, 20/06/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.
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Juizado especial cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
GILSON COELHO VALADARES, Juiz de Direito do Juízo do 5º Juizado Especial de Palmas, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este
meio CITA a parte requerida ESTADO DO TOCANTINS, para o disposto no campo finalidade: AUTOS N°: 002284817.2020.8.27.2729. AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível. VALOR DA CAUSA: 11.513,39. REQUERENTE: CLEIDE
PAULA DOS SANTOS. REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS. FINALIDADE: CITAR a parte requerida ALCIDES
FRANCISCO DOS SANTOS, brasileiro, data de nascimento: 02/07/1972, RG n°: 365886361, CPF n°: 894.489.799-91 em
endereço incerto ou não sabido, para tomar conhecimento dos termos do processo em epígrafe, bem como para, no prazo de
30 (trinta) dias, oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que,
em caso de revelia, será nomeado curador especial. SEDE DO JUÍZO: Juízo do 5º Juizado Especial de Palmas, Fórum Marquês
de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Paço Municipal, Palmas - TO. O presente edital foi expedido para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta
Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema.

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

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: WALISON MENDONÇA RODRIGUES – CNPJ/CPF:
01578315158, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00354438220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta
nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação
judicial.
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 00040118420158272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: MARIA LUCIA AURELIO DIAS, CNPJ/CPF: 05066647000130,
INTIMADA 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 50007491720108272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PONTAL SEGURANÇA LTDA, CNPJ/CPF: 03823402000184,
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 NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: VENECIY GOMES BONFIM– CNPJ/CPF: 57765235168, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00486704220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no
prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação executiva
supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
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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 50001363620068272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FABRITEX FABRICA BRASILEIRA DE MARMOTEX LTDA,
CNPJ/CPF: 37377439000148, 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 50350744720128272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MARIA BARBOSA LIMA, CNPJ/CPF: 26427206168,
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 50348853520138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MARIO SERGIO RODRIGUES MACEDO, CNPJ/CPF:
07382313000109, 69685347115, 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 50348836520138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MARLI MACHADO DE SOUSA, CNPJ/CPF: 52754839100,
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 00301787520148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: BRASIL COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF:
14513891000194, 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 NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: MARCO TULLIO TAVARES– CNPJ/CPF: 82685789120, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00298469820208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como para, no
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prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação executiva
supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
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 00390974820178272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: ODIMAR ZAMPARONI, CNPJ/CPF: 65380290949,
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 00390974820178272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: ODIMAR ZAMPARONI, CNPJ/CPF: 09553410000134, 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 00300614520188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: ARACY DA SILVA CAMELO PINTO, CNPJ/CPF: 80550134115,
INTIMADA 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 00175960420188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: ROSIVELTT DE SOUZA FERREIRA, CNPJ/CPF: 60668911115,
INTIMADA 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 00362637220178272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MARCIA LUCIA MOREIRA DE LIMA, CNPJ/CPF:
60034572104, 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 50278623820138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LEONCIO FERREIRA LIMACNPJ/CPF: 80373208120, INTIMADO
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira
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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 50225638020138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CARLOS ALBERTO NOVAIS FERNANDES,CNPJ/CPF:
48664561087, 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 50218848020138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MAYCON MORETTI GARCIA,CNPJ/CPF:07796476965,
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 50218848020138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARLOS JOSE GARCIA,CNPJ/CPF: 91378869915, 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 50163497320138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MARCELI CRISTINA DE LIMA, CNPJ/CPF: 01056615117,
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 50163497320138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARCELI C. DE LIMA,CNPJ/CPF: 06641843000153, 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 50158936020128272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: VICENTE RUBENS TEIXEIRA MONTEIRO, CNPJ/CPF nº
26428474115, 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
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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 50096007420128272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: HELOISA MARIA TEODORO CUNHA, CNPJ/CPF:
08136335249, 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 00328865920188272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: DACIO ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA, CNPJ/CPF:
01157377823, VALDIVINA PEREIRA DE AGUIAR, CNPJ/CPF: 62297333820, 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 00340059420148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO BARROS, CNPJ/CPF: 19524269104, 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.

Editais de citações 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 - nº 50001363620068272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FABRITEX FABRICA BRASILEIRA DE MARMOTEX LTDA,
CNPJ/CPF: 37377439000148, 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.

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 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: LUCINEIDE NAZARENO MOTA,
CPF/CNPJ: 50031660100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00274620720168272729, 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). 20130014502, inscrita em: 26/11/2012, referente ao MUL-POST; 20130014503, inscrita em: 26/11/2012, referente ao
MUL-POST; 20130014504, inscrita em: 26/11/2012, referente ao MUL-POST; 20130014505, inscrita em: 08/01/2013,
referente ao TLS; 20130014506, inscrita em: 08/01/2013, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido
feito executivo era de R$ 2.406,10 (Dois Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Dez 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
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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, 28 de março 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 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado e dos sócios coobrigados: LIMA PRE-MOLDADOS
EIRELI, CPF/CNPJ: 08395754000108, BARBARA MESQUITA E LIMA, CPF/CNPJ: 81953518168, RICARDO MESQUITA E
LIMA, CPF/CNPJ: 90033671168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00272210420148272729, 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-344/2014, inscrita em: 03/02/2014, referente ao ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 1.266,09(um mil duzentos e sessenta e seis reais e nove centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO da executada: RADAR - LOCALIZACAO, REMOCAO, GUARDA E LOCACAO DE
VEICULOS LTDA, CPF/CNPJ: 09397428000194, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00279871820188272729, 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). 20180003783, inscrita em: 27/04/2018, referente ao ISS; 20180003784, inscrita em:
25/04/2018, referente à TLF-TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 6.260,28 (Seis Mil e
Duzentos e Sessenta Reais e Vinte e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: EDWARD DAS DORES JUNIOR, CPF/CNPJ: 60495430625, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50017151420098272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1943/2008, inscrita em:
21/08/2008, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.775,55 (Um Mil
Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios coobrigados: MARIA ILZA RIBEIRO COIMBRA, CPF/CNPJ: 18195199615,
MAURO ADRIANO RIBEIRO, CPF/CNPJ: 22125353172, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00352633720178272729, 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). 20170020948, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20170020949, inscrita em:
06/03/2017, referente ao COSIP; 20170020950, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20170020951, inscrita em:
06/03/2017, referente ao IPTU; 20170020952, inscrita em: 22/07/2016, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era R$ 65.149,28 (Sessenta e Cinco Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: REISELAINE PIRES DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 58634770168, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00281751120188272729, 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). 20180003688, inscrita em:
27/04/2018, referente ao ISS; 20180003689, inscrita em: 25/04/2018, referente à TLF-TX; 20180003690, inscrita em:
25/04/2018, referente à TLS-TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.939,05 (Dois Mil e
Novecentos e Trinta e Nove Reais e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de
maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: BELISARIO MARTINS DE AMORIM, CPF/CNPJ: 62513249704, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00228782320188272729, 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). 20180002210, inscrita em:
06/03/2017, referente ao IPTU; 20180002211, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20180002213, inscrita em:
06/03/2017, referente ao IPTU; 20180002214, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era RR$ 4.705,02 (Quatro Mil e Setecentos e Cinco Reais e Dois Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ROSINEIDE PEREIRA DE CARVALHO TITO, CPF/CNPJ:
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00152470158, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00318423920178272729, 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). 20170016607, inscrita em: 05/02/2014, referente ao COSIP; 20170016608, inscrita em: 05/02/2014, referente ao IPTU;
20170016610, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180002214, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.184,00 (Três Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO da executada e do sócio coobrigado: E DE MOURA MESQUITA, CPF/CNPJ:
26043663000187, EDERVANIO DE MOURA MESQUITA, CPF/CNPJ: 02852142171, por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
00222235120188272729, 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-2689/2017, inscrita em: 27/11/2017, referente ao ICMS;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 16.273,32(dezesseis mil duzentos e setenta e tres reais
e trinta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022.
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO da executada e do sócio coobrigado: METRO2 - INCORPORADORA E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CPF/CNPJ: 07514551000201 e GILBERTO GOMES BORGES FILHO,
CPF/CNPJ: 85394467153, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00384347020158272729, 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-1195/2015, inscrita em: 18/08/2015, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era R$ 93.852,82(noventa e tres mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.

PONTE ALTA
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS)
O Doutor Jorge Amancio de Oliveira, Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal,
processam-se os Autos de Ação Penal nº 00000778720218272736 em que o Ministério Público Estadual como autor move em
desfavor de Adão Ferreira Lacerda, o qual tem como vítima Vilma Carvalho Pereira, denunciado nos termos do artigo 147, caput,
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do código penal, aplicando-se, ainda, o disposto no artigo 7º, II, da lei nº 11.340/06, sendo o presente para CITAR o réu ADÃO
FERREIRA LACERDA, brasileiro, solteiro, Lavrador, nascido aos 13/12/1976, natural de Dueré/TO, filho de Maria Ferreira Lima e
Raimundo Lacerda Ferreira, atualmente em local incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias, responder a acusação por
escrito, informando-o que na resposta, poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos
e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente
Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos 22 de junho de 2022. Eu, Ezelto Barbosa de Santana, Técnico
Judiciário, digitei e subscrevo.

PORTO NACIONAL
Vara de família, sucessões, infância e juventude
Despachos

Nº do Processo: 0010794-58.2021.8.27.2737
Classe da ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Requerente: M. V. R. B e L. R. B. menores representados pela genitora LUCIANA RODRIGUES PESSOA
Requerido: ABNAEL FERREIRA BILIO
Publicação de despacho: "Réu devidamente citado não compareceu à audiência nem contestou. Assim, declaro a sua revelia.
DETERMINO:1 - anote-se o termo "revel" na capa dos autos; 2 antes da escrivania fazer a conclusão dos autos para
saneamento, ABRA-SE vistas às partes pelo prazo de 10(dez) dias, com a finalidade de que indique as provas que pretende
produzir, os pontos controvertidos pertinentes ou requeira o julgamento antecipado da lide; 3 após, havendo intervenção do
Ministério Público, ABRA-SE VISTA ao órgão para manifestar nos autos e também para, querendo, indicar as provas que
pretende produzir, os pontos controvertidos pertinentes ou requer o julgamento antecipado da lide; 4 HAVENDO
REQUERIMENTO PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE por ambas as partes e pelo parquet, faça-se conclusão para
julgamento, e organização do processo, pois, nesta hipótese, como nosso ordenamento consagra a boa fé das partes em suas
manifestações e conduta processual, se elas pugnam pelo julgamento antecipado do mérito, abdicando de produzir outras
provas, há nesta hipótese o aperfeiçoamento da preclusão lógica, não se podendo, eventualmente, alegar cerceamento de
defesa. Sendo este o caso, faça-se conclusão para JULGAMENTO; 5 HAVENDO REQUERIMENTO PARA PRODUÇÃO DE
PROVAS de qualquer das partes ou do parquet, faça-se conclusão para o SANEAMENTO e organização do processo. 6 - tendo
em vista a revelia, publique-se este despacho no diário da Justiça, modo pelo qual o revel fica cientificado suprindo-se qualquer
outro ato de comunicação; 7 Visando racionalizar os serviços judiciais, a celeridade e economia processual, a fim de evitar
conclusões desnecessárias e inoportunas, o escrivão, chefe do cartório, DEVERÁ proceder à conferência do processo após
devolvidos pelos técnicos, antes de fazer a próxima conclusão, ocasião em que, verificando que o presente ato judicial não foi
correta ou integralmente cumprindo, proceder de ofício para regularizar o cumprimento correta e integralmente, lavrando-se a
respectiva CERTIDÃO DE CONFERÊNCIA. Expeça-se o que for necessário para o devido e integral. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
Porto Nacional/TO, data certificada pelo sistema.Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza
Federal, 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 5101711v3 e do código CRC c9907a81.

Editais de publicações de sentenças de interdição

Interdição/Curatela Nº 0004100-73.2021.8.27.2737/TO
AUTOR: DOURALICE ROCHA CORADO
RÉU: MARCUS VINICIUS ROCHA SILVA
EDITAL Nº 5373989
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE MARCUS VINICIUS ROCHA SILVA- 2ª PUBLICAÇÃO
A Doutora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E CURATELA de MARCUS
VINICIUS ROCHA SILVA AUTOS Nº:0004100-73.2021.8.27.2737 requerida por DOURALICE ROCHA CORADO decretou a
interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE MARCUS VINICIUS ROCHA SILVA NOMEANDO-LHE CURADOR (A) NA PESSOA DE
DOURALICE ROCHA CORADO COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. INSCREVA-SE A
PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO
DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE
NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM
LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO
DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO
REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ
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COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A)
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 11
DE MAIO DE 2022. (A) ADALGIZA VIANA DE SANTANA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de
Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino - Assistente Administrativo, digitei. ADALGIZA VIANA
DE SANTANA Juíza de Direito

TOCANTINÓPOLIS
1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL Nº 5712949
AÇÃO: GUARDA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0003457-43.2020.8.27.2740/TO
AUTOR: LUZIA DOS SANTOS
RÉU: REGIMAR QUEIROZ DE FARIAS
O Doutor ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito Respondendo por esta Vara de Família, Sucessões, Infância,
Juventude e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Guarda de Família, autuada sob o n°
0003457-43.2020.8.27.2740, tendo como requerente LUZIA DOS SANTOS e como requerido REGIMAR QUEIROZ DE FARIAS,
sendo o presente para CITAR a parte requerida Sr. REGIMAR QUEIROZ DE FARIAS, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º
040.530.701-20, nascido em 23/08/1992, filho de Marcelino Batista de Farias e de Valdecira Queiroz de Sousa Farias,
atualmente em local incerto e não sabido, de todo o teor do pedido inicial, para que não haja ofensa aos princípios do devido
processo legal e do contraditório, nos termos em que estabelece a Constituição Federal (artigo 5º inciso LIV e LV), intimandoa para apresentar resposta, no prazo de 10 (dez) dias, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol
de testemunhas e documentos, ficando ADVERTIDO, ainda sobre o que dispõe o art. 159 do ECA: “se o requerido não tiver
possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe
seja nomeado dativo”, ou para comparecer em Juízo e assinar o termo de concordância perante esta autoridade judiciária (art.
166, parágrafo único da Lei nº 8.069/90). SÍNTESE DO PEDIDO: "(...) Diante disso, a Autora vem pleitear, sem a oitiva prévia
das partes contrárias (CPC, art. 300, § 2º), independente de caução (CPC, art. 300, § 1º), tutela de urgência antecipatória no
sentido de regularizar a guarda das menores em favor da Autora, haja vista que já está exercendo a guarda de fato, além de
impedir que as irmãs sejam separadas, posto que o Requerido só é pai das duas mais jovens". DADO E PASSADO nesta cidade
e Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e
dois (2022). Eu MARCIA MARIA GOMES DA SILVA – Téc. Judiciária – que digitei. Documento eletrônico assinado
por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito

WANDERLÂNDIA
1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Ação Penal nº 000175-96.2017.8.27.2741, tendo como réu: GISLANE
COSTA SILVA, brasileira, união estável, lavradeira, natural de Tocantinópolis/TO, nascida em 21 de julho de 1992, filha de
Marinete Costa de Oliveira e Enoque Silva de Sá, CPF n. 029.485.361-89, RG nº 649.536 SSP/TO, residente em local incerto e
não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADA, do inteiro teor da sentença no evento 96 a seguir transcrito; Diante de
todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido estatal para CONDENAR a Ré GISLANE COSTA SILVA,
devidamente qualificada nos autos, nas penas do artigo 129, “caput”, por duas vezes, na forma do artigo 69, “caput”, ambos do
Código Penal e ABSOLVER a ré, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, quanto ao crime tipificado
no artigo 147, “caput”, por duas vezes, na forma do artigo 69, “caput”, ambos do Código Penal. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e
vinte dois (23/06/2022), lavrei o presente termo.
Ana Martins da Rocha Silva
Escrivã-Respondendo
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XAMBIOÁ
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

Autos nº 00005444820218272742
Chave para consulta: 851948355621
Ação de Divórcio Litigioso
Requerente: JOAQUIM MORAIS
Requerido: MARIA ANITA BATISTA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(vinte) DIAS
O Doutor FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Xambioá- Tocantins, no uso de suas
atribuições legais, etc...FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido
nos autos nº 00005444820218272742, Ação de Divórcio Litigioso...Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo,
no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, MARIA ANITA BATISTA brasileira, casada,
nascida em 13/05/1955, filha de Euclides Alves Batista e Maria da Natalidade, demais qualificações ignoradas, atualmente em
lugar incerto e não sabido, para a requerida oferecer reposta ou constituir advogado nos autos supracitado. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Xambioá-TO, aos 22 dias do mês dejunho do ano de 2022. Eu, Amanda Cristina Alves de Sousa,
Servidora de Secretaria - Mat. 353170, digitei e conferi. Documento eletrônico assinado por FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE
SOUZA, 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

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

GURUPI
3ª Vara Cível
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0013997-78.2018.8.27.2722/TO
AUTOR: RB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP
RÉU: OCELIO JOSE MAIA
EDITAL Nº 5587384
PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias
CITANDO: OCÉLIO JOSÉ MAIA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.996.627/0001-91
atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação de Procedimento Comum Cível que lhe é proposta por RB
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, sob
pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos
narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: RB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP.
REQUERIDO: OCELIO JOSE MAIA .AÇÃO: Procedimento Comum Cível. Processo: nº 0013997-78.2018.8.27.2722 . PRAZO
DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu,Gardenia Coelho de Oliveira, técnica judiciária que digitei e subscrevi.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, 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
5587384v4 e do código CRC 3fa37c02.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR
Data e Hora: 9/6/2022, às 12:56:42
PALMAS
1ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5002041-08.2013.8.27.2737/TO
AUTOR: ENCANEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
RÉU: TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA CAMPIM DOURADO LTDA
EDITAL Nº 5421361
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos Nº: 50020410820138272737- chave: 561046109513 AÇÃO: EXECUÇÃO DE
TITULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: ENCANEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EXECUTADO: A
TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA CAPIM DOURADO LTDA – ME. Por este meio CITAR executado(s)
- TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA CAPIM DOURADO LTDA – ME , na pessoa de – BOLIVAR GONÇALVES
POSSAS,podendo ser localizado através dos telefones abaixo, para que no prazo de três dias úteis, efetue(m) o pagamento da
dívida (art. CPC, art. 829, caput);nos autos em epígrafe, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da
presente ação e querendo no prazo de três dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com
oferecimento de bens à penhora. Advertência: 1. não pagamento da dívida implicará em penhora ou arresto de bens conhecidos
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do devedor e suficiente para garantir o adimplemento da obrigação, preferencialmente daqueles dados em garantia hipotecária
(CPC, art. 655, § 1º) ou indicado na inicial; 2. Avaliação: dos bens constritados e intimação do executado e seu cônjuge, se
casado for; 3. o executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16 da Lei
6830/80, Tudo conforme Despacho/Decisão evento 179 trancrito: “DESPACHO/DECISÃO - 1)- Restando frustrada a tentativa de
busca do endereço do executado, DEFIRO o pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte exequente que caso
comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de
05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). 2)- EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30
(trinta) dias úteis, contados da data da primeira publicação. 3)- Considerando que nesta comarca, ainda inexiste os meios
determinados no art. 257, inc. II, do CPC,cumpra-se conforme parágrafo único do referido artigo (jornal de ampla circulação do
estado). 4)- Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses do(s)
executado(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. 5)Intimem-se - 6)- Cumpra-se.Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, 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 5413076v2 e do código CRC a00fa0d2. para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital,
que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos
dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (17/05/2022). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária,
digitei. CIRO ROSA DE OLIVEIRA - Juiz da 1ª Vara Cível –CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente
no placar do fórum local. Porteira dos Auditórios – técnica Judiciária – Lucimara Pereira Cardoso.
Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, 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
5421361v2 e do código CRC b314e677.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CIRO ROSA DE OLIVEIRA Data e Hora: 17/5/2022, às 15:46:20
GUARAÍ
1ª Vara Cível
Processo nº 5000124-12.2007.8.27.2721
Requerente: BANCO DO BRASIL SA
Requerido: ROBERTO RINALDI
Requerido: GIUSEPPE RINALDI
Requerido: ANNA MARIA CONSIGLIO RINALDI
EDITAL Nº 4808210
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20 (vinte) dias.
Chave Processo: 829432963815
O Juiz de Direito Fábio Costa Gonzaga, respondendo pela 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na
forma da Lei, etc., FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo 1ª
Vara Cível, tramitam os autos da Ação abaixo:
REFERÊNCIA:
Processo nº 5000124-12.2007.8.27.2721 - Chave Processo: 829432963815
AÇÃO DE COBRANÇA
Requerente: BANCO DO BRASIL SA
Requerido: ROBERTO RINALDI, GIUSEPPE RINALDI e ANNA MARIA CONSIGLIO RINALDI
FINALIDADE:
CITAR a parte requerida ROBERTO RINALDI, brasileiro naturalizado, separado judicialmente, empresário, titular do CPF nº
008.311.998-14, GIUSEPPE RINALDI, brasileiro naturalizado, casado, empresário, titular do CPF nº 922.042.108-97 e ANNA
MARIA CONSIGLIO RINALDI, brasileira naturalizada, casada, empresária, titular do CPF nº 074.464.348-13, para, querendo, no
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de presumirem verdadeiras os fatos alegados pelo autor.
DESPACHO do Evento 98: "Considerando que foram esgotados todos os meios para localizar o endereço dos requeridos
(eventos 55, 64, 65 e 66) e todas as tentativas restaram frustradas, DEFIRO o pedido de citação editalícia, observando o
disposto no art. 256, I, §3º do CPC. Em caso de inércia da parte, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, na
qualidade de curadora especial para defender os interesses da parte requerida citada por edital, nos termos do art. 72, II do
CPC. CUMPRA-SE. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito"
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado. Guaraí,
Estado do Tocantins, 04 de março de 2022. Eu, Luciano Ribeiro Vieira, Técnico Judiciário, digitei.
FÁBIO COSTA GONZAGA
Juiz de Direito
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ARAGUAÍNA
1ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000497-83.2010.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA
RÉU: LUIS CARLOS SONCINI
RÉU: CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA SONCINI
EDITAL Nº 5193459
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS
OBJETO: CITAÇÃO
CHAVE: 792728002113
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito titular da 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 LUIS CARLOS SONCINI, CPF: 596.870.106-49 e CLAUDIA RODRIGUES DA
CUNHA SONCINI, CPF: 847.363.486-15, 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 atualizado, juros, custas e
honorários advocatícios, 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 19/04/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA
SILVA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pelo magistrado abaixo identificado.
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419,
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
5193459v3 e do código CRC 505bd2a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SERGIO APARECIDO PAIO

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Portarias
Portaria Conjunta Nº 11, de 21 de junho de 2022

Implanta e regulamenta as Centrais de Mandados
Automatizadas no sistema e-Proc, no âmbito do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 12, §4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça (Resolução nº 104, de 21 de junho
de 2018), bem como no art. 9º, II, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça (Resolução nº 8, de 25 de março de
2021);
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CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Resolução/TJTO nº 01/2011, que atribui à Presidência do Tribunal de Justiça, no
âmbito de sua competência, a expedição de normas complementares à regulamentação do sistema de processo eletrônico;
CONSIDERANDO o Provimento nº 11/2019/CGJUS, que instituiu a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da
Justiça;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº. 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial;
CONSIDERANDO que o eProc Nacional é o sistema utilizado no Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO que a implantação da Central de Mandados Automatizada nas Comarcas padronizará e alinhará os trabalhos
entre as unidades judiciárias e as centrais de mandados;
CONSIDERANDO o contido no processo SEI 21.0.000024495-0,
RESOLVEM:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Ficam implantadas as Centrais de Mandados Automatizadas (CEMAN Automatizada) em todas as comarcas do Estado,
assim como fica regulamentada a expedição, remessa e distribuição de mandados no âmbito do primeiro grau de jurisdição na
plataforma eletrônica de gestão de mandados no sistema eProc.
Art. 2º Para fins desta Portaria Conjunta, considera-se:
I – Central de Mandados: Central física estruturada na sede da Comarca, onde se gerencia e concentra o corpo funcional de
Oficiais de Justiça Avaliador, sendo regulamentada por cada Diretoria do Foro;
II - CEMAN Automatizada: Central virtual estruturada no sistema eProc, onde se gerencia e concentra a recepção dos mandados
judiciais e a distribuição destes aos Oficiais de Justiça Avaliadores;
III - Endereço suficiente: É o endereço constante nos autos que contenha logradouro (rua/avenida/quadra), bairro e cidade,
sendo condição indispensável para expedição e distribuição de mandados judiciais.
Art. 3º Compete ao Gerente da Central de Mandados o gerenciamento interno da CEMAN Automatizada, ficando a cargo da
Direção do Foro da comarca designar servidor responsável.
Parágrafo único. O perfil de Gerente da CEMAN é atribuído ao servidor responsável pelo seu gerenciamento e/ou ao substituto
designado pelo Diretor do Foro.
Art. 4º As unidades judiciárias de primeira instância deverão, obrigatoriamente, observar as rotinas estabelecidas nesta Portaria,
sob pena do cumprimento do mandado judicial restar prejudicado.
CAPÍTULO II
DA EXPEDIÇÃO DE MANDADOS, COMUNICAÇÕES E CADASTROS
Art. 5º Os mandados judiciais serão expedidos por minuta e, em anexo, devem vir as peças que os instruam.
§1º A minuta que trata o caput deste artigo deve conter, obrigatoriamente, o teor do mandado, a finalidade específica da
diligência e, ainda, em demanda que envolva o direito de posse, deverá conter o detalhamento do bem objeto da diligência
determinada.
§2º O mandado judicial que não atender aos requisitos do §1º deste artigo poderá ser devolvido sem cumprimento para a devida
instrução.
§3º A confecção e expedição do mandado judicial é obrigatória, mesmo quando a decisão/precatória tenha efeito de mandado
judicial, ocasião em que essa deverá vir anexa ao mandado expedido.
§4º Os ofícios expedidos para cumprimento por Oficial de Justiça Avaliador obedecerão às mesmas regras do § 3º deste artigo.
Art. 6º A expedição do mandado judicial será realizada através da plataforma de Gestão de Mandados e, para fins de distribuição
e cumprimento pelo Oficial de Justiça Avaliador, deverá constar no mandado judicial, de forma inequívoca, o “endereço
suficiente”.
§1º Nos casos de ausência de “endereço suficiente” nos autos, deverá a unidade judiciária certificar no processo a
impossibilidade de expedir o mandado e intimar a parte para fornecer as informações mínimas, tais como
logradouro/rua/avenida/quadra/bairro/cidade e, sempre que possível, número/lote ou alguma referência que auxilie na localização
exata do endereço para o cumprimento do mandado.
§2º Nos casos de mandados judiciais que possuam certificação de “endereço inativo”, deve a unidade judiciária se abster de
expedir mandado para o mesmo endereço, salvo nos casos em que haja informação nos autos de que a parte voltou a residir no
endereço então inativado.
Art. 7º O servidor da unidade judiciária, ao expedir mandados judiciais no Painel do Oficial de Justiça Avaliador, deverá:
I - selecionar o endereço cadastrado no sistema eProc;
II – solicitar à Central de Mandados, nos casos de divergência nos endereços ou da inexistência do endereço na lista
selecionável, a realização do cadastramento do endereço ou recebimento de certidão da inexistência deste.
Parágrafo único. É vedada a edição do endereço já cadastrado.
Art. 8º Compete à unidade judiciária, nas intimações em que a parte for menor de idade, o gerenciamento de representação das
partes na ferramenta própria, para que contenha o nome do representante legal expresso no mandado judicial.
Art. 9º Deverá constar no mandado, de forma destacada, o tipo de ação, bem como a data, horário e local da audiência, a qual,
se virtual, deverá conter o link para facilitar o acesso da parte na plataforma de videoconferência.
Parágrafo único. No mandado de citação deverá constar, obrigatoriamente, o número do processo e a chave de acesso
respectiva.
Art. 10 Para a expedição de mandados no campo “gerar mandados” deverão ser observadas as seguintes regras:
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I – a expedição de um mandado judicial para cada parte, contendo seu respectivo endereço;
II - havendo mais de um endereço, a expedição de um mandado judicial para cada endereço.
Parágrafo único. É vedada a expedição de um único mandado contendo várias partes/destinatários ou com endereços distintos,
salvo se residirem no mesmo endereço ou se cumprida uma única diligência.
Art. 11 As entidades que possuem gerenciamento próprio dentro do sistema eProc (Ministério Público, Defensoria Pública,
Procuradorias Federais, Procuradoria Estadual e dos Municípios, Polícias Federal, Civil e Militar, dentre outras) devem ser
notificadas de forma eletrônica, salvo nos casos de urgência ou emergência, ou quando o magistrado assim o determinar,
ocasião em que a unidade judiciária poderá expedir ofício/mandado para cumprimento pelo Oficial de Justiça Avaliador.
Art. 12 As Unidades Prisionais, de Internação, os Centros de Referência de Assistência Social, os Abrigos, os Conselhos
Tutelares, Militares e outras entidades congêneres e privadas, que possuem cadastro no sistema de processo judicial, devem ser
notificadas diretamente via sistema eProc, para o qual deverão constar todas as informações necessárias e essenciais ao
respectivo ato.
§1º Para a realização das notificações dos atos diretamente no eProc conforme descrito no caput deste artigo, competirá à
unidade judiciária:
I - promover a inserção/cadastro no sistema do respectivo responsável (Diretor, Coordenador, Chefe, etc.) como “Autoridade
Coatora”, associando-o ao perfil correspondente, devendo-se observar, para tanto, os manuais disponibilizados pelo Suporte
eProc;
II - caso o responsável ainda não tenha realizado o cadastro no eProc, solicitar-lhe que o faça e orientá-lo a oficiar à Diretoria
Judiciária, por meio do e-mail: distribuicao@tjto.jus.br, a ser instruído com os dados do representante e da referida unidade.
§2º Em se tratando de citação/intimação de policial militar, compete à unidade judiciária a inserção, no sistema eProc, da
entidade “Polícia Militar – Recursos Humanos – Palmas”, associando o respectivo procurador nos autos, sem a necessidade de
expedição de mandado ao Oficial de Justiça Avaliador.
§3º Para a realização da comunicação processual “Citação da Pessoa Jurídica” nos termos do Código de Processo Civil, deverão
ser observadas as seguintes regras:
I – as unidades judiciárias devem orientar o representante acerca do procedimento para efetuar o cadastro da pessoa jurídica,
via sistema eProc;
II - a validação do cadastro será realizada pela Diretoria Judiciária;
III – após o devido cadastro da pessoa jurídica, a unidade judiciária fará a citação eletrônica.
§4º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro no eProc, para efeito de recebimento de citações e
intimações, as quais serão efetuadas por meio eletrônico, à exceção das microempresas e as empresas de pequeno porte,
quando estas não possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).
§5º Na citação/intimação de pessoa jurídica, deverá constar no mandado judicial, além da razão social, o nome fantasia da
empresa, bem como, o nome do representante legal da pessoa jurídica a ser citada/intimada, desde que tal informação esteja no
processo.
§6º Caso não constem no processo os dados completos da pessoa jurídica, competirá à unidade judiciária a notificação da parte
autora para fornecer as informações exigidas no §5º deste artigo.
Art. 13 Nas designações de audiências, as unidades judiciárias deverão, primeiramente, gerar o evento que conste a data da
audiência e, em seguida, promover a expedição de mandado judicial, tornando-o visível no Painel do Oficial de Justiça Avaliador
e da CEMAN Automatizada.
CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO E REMESSA DE MANDADOS
Art. 14 A distribuição de mandados no sistema eProc será automatizada, atribuindo-se os mandados diretamente ao Oficial de
Justiça Avaliador.
Art. 15 Para os efeitos desta Portaria, na distribuição de mandado judicial, é considerado:
I - plantão: quando o mandado for expedido em ações legalmente consideradas urgentes. Destina-se a casos excepcionais, a fim
de evitar perecimento de direito, dano irreparável ou de difícil reparação;
II - prioridade: quando o mandado for expedido em ações que, pela sua natureza jurídica, exijam trâmite prioritário. Trata-se de
mandado que não requer o cumprimento da diligência em sede de plantão diurno, mas que necessita ser cumprido, com
prioridade em relação aos demais mandados, para que não haja prejuízo à sua finalidade;
III - normal: quando, por exclusão, o mandado expedido não for proveniente de ações que, por Lei, exijam urgência ou prioridade
no cumprimento da diligência.
Art. 16 A distribuição de mandados judiciais nos painéis da Central de Mandados e do Oficial de Justiça Avaliador se dará da
seguinte forma:
I - A distribuição no “Painel Plantão” se dará nos casos considerados, por Lei, como urgentes, necessitando que a diligência seja
cumprida em sede de plantão diurno, a saber:
a) concessão de liminares;
b) habeas corpus;
c) intimação de decisão que mantém medida protetiva e que impõe multa por descumprimento da medida;
d) alvará de soltura, quando não for possível o envio por meio eletrônico;
e) mandados de busca e apreensão de menor acolhido, que tramitam no Juizado Especial da Infância e Juventude;
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f) condução coercitiva;
g) outras medidas de caráter urgente determinadas judicialmente ou pela administração, desde que a decisão/sentença informe
que se trata de matéria declarada urgente.
II - A distribuição no “Painel Prioridade” se dará nos seguintes casos:
a) partes maiores de 60 anos ou deficientes;
b) mandados de audiência em processos que possuem prioridade de tramitação;
c) ações de natureza alimentar, inclusive cumprimentos de sentença pelos ritos da prisão e expropriação de bens;
d) audiência de réu preso, na impossibilidade de cumprimento diretamente pelo sistema eProc;
e) audiência de Justificação;
f) mandados de busca e apreensão de veículos, desde que a parte autora ou seu preposto acompanhem a diligência, caso
contrário, deverão ser remetidos ao “Painel Normal”;
g) mandados de internação compulsória;
h) arresto, sequestro e reintegração de posse;
i) mandados de audiência designada com prazo inferior a 30 dias da sua realização e independente da natureza jurídica da ação,
será remetido ao “Painel Prioridade”;
j) restituição de veículos, objetos e coisas;
k) condução coercitiva (mais de 10 dias para cumprimento);
l) antecipação de Tutela de qualquer natureza;
m) outras medidas de caráter prioritário determinadas judicialmente ou pela Administração, desde que objetivamente
comprovada a necessidade do cumprimento prioritário, mediante decisão fundamentada.
III - A distribuição de mandados ao “Painel Normal” se opera por exclusão, ou seja, matérias que não são objetos de “Plantão” ou
“Prioridade”, devem ser remetidas ao “Painel Normal”, a saber:
a) ações de execução provenientes das varas cíveis;
b) mandados de audiências com prazo superior a 30 (trinta), inclusive de réu preso;
c) mandados de revogação de medida protetiva;
d) citação e intimação de réu solto;
e) notificação e intimação de vítimas provenientes de ações penais da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
f) ações penais de réu solto provenientes das Varas Criminais;
g) mandados originários da CEPEMA;
h) ações que não estão incluídas nos incisos I e II do art. 15, desta Portaria.
i) outras medidas determinadas judicialmente ou pela Administração que não caracterizem urgência ou prioridade.
Art. 17 A distribuição de mandados deverá ocorrer durante o expediente forense (das 12h às 18h), salvo nos plantões judiciais
ou por determinação do magistrado do feito.
§1º Os mandados expedidos durante o plantão judicial, em casos urgentes, serão remetidos ao oficial plantonista, se na comarca
houver.
§2º Os mandados judiciais que requererem cumprimento após o horário de expediente (em horário noturno e em dias úteis a
partir das 18h até às 11h59min do dia seguinte), feriados, finais de semana, pontos facultativos e recesso do plantão natalino,
devem ser remetidos com endereço específico vinculado à Região do Plantão Regional, criada para cada grupo, nos termos da
Resolução/TJTO nº. 46/2017.
§3º Os mandados expedidos até às 17h59min devem ser cumpridos pelo plantonista do dia e, após esse horário, pelo plantonista
regional.
§4º Se houver necessidade de desdobramento da diligência iniciada durante o expediente e se o mandado judicial for expedido
depois das 18hs, o juiz plantonista deliberará acerca do seu cumprimento.
§5º Se o cumprimento se der pelo oficial plantonista (Regional), o servidor plantonista (unidade judiciária) deverá observar o
endereço específico na confecção do mandado e, após, remeter o processo ao órgão “Plantão”.
Art. 18 Os mandados judiciais para audiência deverão ser distribuídos para o “Painel Normal” com antecedência mínima de 30
(trinta) dias e máxima de 60 (sessenta) dias da data da realização da audiência, salvo nos casos de ações de natureza urgente
ou prioritária, em que os mandados deverão ser remetidos ao “Painel Plantão” e “Prioridade”, respectivamente, seguindo o que
determina o art. 15 desta Portaria.
Parágrafo único. Quando houver audiência designada em processos cíveis, os mandados judiciais deverão ser distribuídos para
o “Painel Normal” com antecedência mínima de 27 (vinte e sete) dias nas ações de família e 32 (trinta e dois) dias nos demais
processos cíveis, a fim de possibilitar o devido cumprimento, em observância às disposições dos arts. 334, caput e 695, §2º,
todos do CPC, sob pena de nulidade.
Art. 19 Os mandados judiciais com locomoção somente serão distribuídos ao Oficial de Justiça Avaliador com o comprovante de
recolhimento (guia) anexo ao mandado.
Parágrafo único. Todos os documentos necessários ao regular cumprimento do mandado devem, obrigatoriamente, a ele serem
anexados.
Art. 20 Em caso de distribuição equivocada ao Oficial de Justiça Avaliador, quando a unidade judiciária altera/edita o endereço
zoneado e o mandado é distribuído à zona/região diversa do Oficial que deveria cumprir, o Oficial de Justiça que recebeu
primeiramente o mandado deverá devolvê-lo, eletronicamente, à respectiva unidade, sem cumprimento, mediante certidão nos
autos, solicitando-a que faça a atualização do logradouro alterado.
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Art. 21 É vedada a utilização do movimento “remessa interna”, no sistema e-Proc, para a remessa de mandados para
cumprimento por Oficial de Justiça Avaliador, salvo nos casos em que for necessária a expedição de ofício de ordem
administrativa à Diretoria da Central de Mandados para informações e notificação de Oficiais de Justiça Avaliadores.
Parágrafo único. Deverá a Gerência da Central de Mandados, ao tomar ciência de mandados judiciais expedidos e remetidos
via movimento de “remessa interna”, devolvê-los à origem, certificando acerca do não cumprimento.
CAPÍTULO IV
DO CUMPRIMENTO DE MANDADOS
Art. 22 O Oficial de Justiça Avaliador deverá certificar nos autos todas as situações de cumprimento ou não cumprimento do
mandado judicial.
Art. 23 O Oficial de Justiça Avaliador, ao cumprir o mandado judicial, deverá atualizar os endereços na ferramenta de certificação
dos mandados, identificando o endereço como ativo ou inativo e se a parte foi encontrada no endereço indicado.
CAPÍTULO V
DOS AFASTAMENTOS DO OFICIAL DE JUSTIÇA E PLANTÕES
Art. 24. O afastamento remunerado do Oficial de Justiça Avaliador, nas hipóteses de férias e licenças, ensejará a suspensão da
distribuição dos mandados durante o período, nos seguintes moldes:
I - nos 10 (dez) dias anteriores ao afastamento, quando este for igual ou superior a 20 (vinte) dias;
II - nos 5 (cinco) dias anteriores ao afastamento, quando este for superior a 10 (dez) dias e inferior a 20 (vinte) dias.
§1º Não haverá suspensão da distribuição quando o afastamento se der no período igual ou inferior a 10 (dez) dias.
§2º Em todas as hipóteses, a suspensão cessará 1 (um) dia antes do término do afastamento.
§3º Os prazos previstos nos incisos I e II serão contados a partir do primeiro dia útil que anteceder o afastamento.
§4º Nos 10 (dez) dias úteis que antecederem o afastamento, o Oficial de Justiça Avaliador não será escalado para plantão
diurno, Tribunal do Júri e plantão regional.
§5º Até o dia imediatamente anterior ao início de suas férias ou licenças, o Oficial de Justiça Avaliador restituirá, devidamente
cumpridos, todos os mandados que lhe foram distribuídos, devolvendo-os à unidade judiciária, com a necessária justificativa,
acerca dos que não foram cumpridos.
§6º A Gerência Central de Mandados deverá observar a regra de suspensão de distribuição de mandados prevista nos incisos I e
II, §§ 1º e 2º, salvo nos casos de afastamento para tratamento de saúde.
Art. 25 Nos casos urgentes de substituição de Oficial de Justiça Avaliador que cumprirá o mandado e quando se tratar de
mandados que devam ser cumpridos antes do retorno do oficial afastado, competirá à Gerência da Central de Mandados
redistribuí-los a outros Oficiais de Justiça da mesma região, se houver mais de um Oficial e, se não houver, entre os demais das
outras regiões.
Parágrafo único. Mandados que tenham data de cumprimento após o retorno do oficial devem continuar no Painel do Oficial
para que sejam cumpridos logo após o seu retorno.
Art. 26 O Diretor do Foro, com auxílio da Central de Mandados, deverá elaborar escala de plantão diário, temporada do Tribunal
do Júri e plantão regional, ficando a seu critério a fixação da periodicidade e o número mínimo de Oficiais de Justiça que ficará
disponível para o respectivo período.
Art. 27 O Plantão Regional será gerenciado nos termos dos arts. 12 e 13 da Resolução/TJTO nº. 46/2017, competindo ao
Secretário do Juízo o gerenciamento dos Oficiais de Justiça no período do plantão, ou seja, no horário noturno e em dias úteis a
partir das 18h até às 11h59min do dia seguinte, feriados, finais de semana, pontos facultativos e recesso do plantão.
CAPÍTULO VI
DA ZONA REMOTA
Art. 28 Para cumprimento de mandados por Oficiais de Justiça que estão em teletrabalho poderá ser criada na Comarca a região
“Zona Remota” respeitando o que determina a Portaria Conjunta/TJTO nº 4 de 2022.
§1º Os mandados de que tratam o caput deverão ter o endereço específico “Rua Zona Remota” vinculado à região “Zona
Remota” e, caso a diligência seja infrutífera, deverá o Oficial de Justiça Avaliador devolvê-lo, certificando o não cumprimento,
para que a unidade judicial o expeça com o endereço físico.
§2º Nos mandados judiciais não distribuídos para a Zona Remota deverão constar o endereço físico e telefone (com whatsapp)
no campo observação, a fim de permitir a tentativa de cumprimento por telefone (whatsapp) e, caso infrutífera, pelo endereço
físico.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29 Nas comarcas que possuam Vara de Execução Fiscal deverá ser implantada uma única Central de Mandados, na qual
deverão ser inseridos os Oficiais de Justiça Avaliador e os Oficiais ad hoc da execução fiscal, ficando a cargo da Gerência da
Central de Mandados o gerenciamento dos Oficiais de Justiça ad hoc da Central da Execução Fiscal.
Art. 30 Onde houver Central de Impressão, a entrega dos mandados aos Oficiais de Justiça realizar-se-á até o primeiro dia
subsequente à distribuição, ficando a cargo da Diretoria do Foro regulamentar as regras de protocolo desses mandados.
Art. 31 Os relatórios estatísticos serão extraídos diretamente no “Painel da Central de Mandados” e “Oficiais de Justiça” através
dos filtros disponíveis.
Art. 32 Os mandados expedidos na CEMAN Automatizada serão padronizados por ato conjunto da Presidência e Corregedoria
Geral da Justiça.
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Art. 33 Os casos omissos serão apreciados pela Gerência da Central de Mandados e submetidos à Diretoria do Foro da
Comarca, para deliberação.
Art. 34 Esta Portaria entrará em vigor no prazo de trinta (30) dias a contar da data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Corregedora-Geral da Justiça
Portaria Nº 1342, de 07 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000004370-0,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a 2ª Vara Criminal da comarca
de Araguaína, na atividade de julgamento (sentenças e decisões) e despachos, bem como atos cartorários, no período de 13 de
junho a 11 de setembro de 2022.
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Márcio Soares da Cunha para, sem
prejuízo de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de junho de 2022.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1466, de 23 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000004449-4;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 11 de setembro de 2022, os efeitos da Portaria nº 532/2022 PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 10 de março de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas no 1° Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Araguaína, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões,
sentenças), despachos e na prática de atos cartorários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de junho de 2022.
Publique-se. Cumpra-se
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1430, de 15 de junho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000002873-1;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 04 de setembro de 2022, os efeitos da Portaria n. 439/2022 PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 04 de março de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas à Vara dos Feitos
da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Araguaína, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões,
sentenças), despachos e na prática de atos cartorários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de junho de 2022.
Publique-se. Cumpra-se
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Termos de homologação
PROCESSO
21.0.000030693-0
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Recurso administrativo.
Termo de Homologação Nº 60, de 23 de junho de 2022
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Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para a aquisição de móveis (mesas basculantes) a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins.
Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e no encerramento dos procedimentos licitatórios, a
manifestação técnica da STESMAT (evento 4396881), as informações da COLIC (evento 4398205), as disposições da sua
legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, os Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, o
Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também a manifestação da ASJUADMDG (evento
4402506):
1. CONHEÇO do recurso interposto pela empresa METADIL INDUSTRIA E COMÉRCIO METALURGICA LTDA, CNPJ
45.819.323/0001-40 (evento 4360353); e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO;
2. ADJUDICO o resultado do certame às empresas LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA, CPNJ 03.062.224/000116, quanto ao item 1, no valor de R$ 37.470,00 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta reais); TECNO2000 INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ 21.306.287/0001-52, quanto ao item 2, no valor R$ 202.130,00 (duzentos e dois mil cento e trinta
reais), consoante Resultado por fornecedor, Termo de adjudicação e Ata da Sessão (eventos 4394940, 4394948 e 4394949); e
3. HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 21/2022 - SRP, haja vista ao êxito do certame, tudo consoante Resultado por fornecedor,
Termo de adjudicação, Ata da Sessão e Atas complementares (eventos 4394940, 4394948, 4394949, 4394959 e 4394963).
Encaminhem-se os autos à:
1. ASPRE para publicação da Decisão a ser exarada do Termo de Homologação e adoção das medidas cabíveis no sistema
COMPRASNET; e
2. DCC para confecção das Atas de Registro de Preços/contratos, coleta de assinaturas, publicações e demais atos
pertinentes.
Concomitante, à STESMAT/DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1649/2022, de 22 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 2022/118248 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Ernandes Rodrigues da Silva , Matrícula 360028, o valor de R$ 3.882,22, relativo ao
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 735,96, descontado o valor de R$ 386,35, 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 2022/117654 de Palmas-TO para Recife-PE, no período de 27/06/2022 a 02/07/2022, com a
finalidade de Inclusão de beneficiários.
Art. 2º Conceder ao servidor Angelo Stacciarini Seraphin, Matrícula 352486, o valor de R$ 3.882,22, relativo ao
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 735,96, descontado o valor de R$ 386,35, 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 2022/117654 de Palmas-TO para Recife-PE, no período de 27/06/2022 a 02/07/2022, com a
finalidade de Inclusão de beneficiários.
Art. 3 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000017990-0
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 31/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 62/2022
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02615
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Marcelo Vitor Petrazzini - ME
CNPJ: 37.744.450/0001-07
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OBJETO: Empenho destinado à aquisição de equipamentos tecnológicos (Suporte para TV e Bateria) para modernização do
Centro de Comunicação Social - CECOM.
VALOR TOTAL: R$ 3.670,00 (Três mil e seiscentos e setenta reais).
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.131.1145.4185
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 42 e 29
Fonte de Recursos: 0760
DATA DA EMISSÃO: 22 de junho de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000016010-9
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 31/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 62/2022
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02933
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Marcelo Vitor Petrazzini - ME
CNPJ: 37.744.450/0001-07
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de equipamentos tecnológicos (Pen drive, Suporte para TV e Bateria) para
modernização da estruturação tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT.
VALOR TOTAL: R$ 6.408,00 (Seis mil e quatrocentos e oito reais).
Unidade Gestora: 050100-Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 17, 42 e 29
Fonte de Recursos: 0500
DATA DA EMISSÃO: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000016017-6
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 31/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 63/2022
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02931
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Luiz Carlos de Oliveira Junior
CNPJ: 38.027.211/0001-90
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de equipamentos tecnológicos (Câmera robótica e Tablet) para modernização da
estruturação tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT.
VALOR TOTAL: R$ 33.370,00 (Trinta e três mil e trezentos e setenta reais).
Unidade Gestora: 050100-Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 33 e 35
Fonte de Recursos: 0500
DATA DA EMISSÃO: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000016004-4
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 31/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 61/2022
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02932
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: DT Office Distribuidor de Eletrônicos Eireli
CNPJ: 30.019.904/0001-20
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de equipamentos tecnológicos (DJI Mini 2 Fly More Combo) para modernização da
estruturação tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT.
VALOR TOTAL: R$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais).
Unidade Gestora: 050100-Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 02
Fonte de Recursos: 0500
DATA DA EMISSÃO: 21 de junho de 2022.
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000017994-2
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 31/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 61/2022
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02596
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: DT Office Distribuidor de Eletrônicos Eireli
CNPJ: 30.019.904/0001-20
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de equipamentos tecnológicos (DJI Mini 2 Fly More Combo) para modernização da
estruturação tecnológica do Centro de Comunicação Social - CECOM.
VALOR TOTAL: R$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais).
Unidade Gestora: 060100-Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3065
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Subitem: 02
Fonte de Recursos: 0756
DATA DA EMISSÃO: 21 de junho de 2022.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000013078-1
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE02934
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Instituto dos Auditores Internos do Brasil.
CNPJ: 62.070.115/0001-00
OBJETO: Empenho destinado à participação dos servidores Alessandro André Bakk Quezada, matrícula nº 255838, Tatiara
Rodrigues Lopes, matrícula nº 237056, Seyjane Sousa Cruz, matrícula nº 230469, Paula Jorge Catalan Maia, matrícula nº
352649 e Sidney Araújo Sousa, matrícula 161753, no 42º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna (CONBRAI), na modalidade
virtual, entre os dias 11 a 13/09/2022.
VALOR TOTAL: R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem reais).
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL.
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 22
Fonte de Recursos: 0500.
DATA DA EMISSÃO: 21 de junho de 2022.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 42/2022
PROCESSO 22.0.000001831-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Fábio Pereira de Oliveira
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de
Credenciamento nº 42/2022, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Fabio Pereira de Oliveira, em virtude
da solicitação do Credenciado evento 4400860 e Solicitação - GGEM evento 4400862, quanto à mudança do Núcleo Regional de
Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de pedagogia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade
de Miracema do Tocantins.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 42/2022, aos Autos
Administrativos 22.0.000001831-0, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.

Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTADO DO PREGÃO Nº 31/2021
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO
TOCANTINS
PROCESSO 22.0.000011488-3

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5212 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

39

CONTRATO Nº 259/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Facilit Tecnologia S/A
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação –
TIC, compreendendo os Serviços de Implantação, Treinamento, Sustentação, Suporte Técnico, Desenvolvimento e Evolução da
Plataforma Target), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no prazo e nas condições a
seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico nº 31/2021 da Superintendência de Compras e Central de Licitação da
Secretaria da Fazenda, do Estado do Tocantins.
DO PREÇO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, o valor total de R$ 649.300,00
(seiscentos e quarenta e nove mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA: Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por
interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a demanda do
serviço seja idealizada e justificada para os anos seguintes.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000019059-8
CONTRATO Nº 260/2022
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Amanda Alves Toledo dos Santos
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Palmeirópolis.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de
2009.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual
2.098 de 2009.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 36/2022
PROCESSO 22.0.000002932-0
CONTRATO Nº 253/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Norma Engenharia Projetos e Consultoria – Ltda
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para instalação de proteção e seletividade das subestações de
energia, em sincronização com o sistema de energia da Concessionária de Energia Elétrica - Energisa, nos prédios da SEDE do
Tribunal de Justiça, das Comarcas de Araguaína, de Palmas e de Porto Nacional, com fornecimento de material, e projeto
aprovado junto a Concessionária.
DO VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 566.380,52 (quinhentos e sessenta e seis mil trezentos e oitenta
reais e cinquenta e dois centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita
execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será contada da data de sua assinatura ficando adstrito ao respectivo crédito
orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2022.
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Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 160/2021
PROCESSO 21.0.000012014-3
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Rodolfo Petrelli.
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 160/2021, por mais 12 (doze) meses,
ou seja, pelo período de 02/07/2022 a 01/07/2023, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) meses e a inclusão de obrigações
pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.35
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2017
PROCESSO 16.0.000027972-6
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Meric Ar Condicionado EIRELI - EPP
OBJETO: Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Contrato nº 104/2017, em caráter excepcional,
por mais 6 (seis) meses, nos termos do § 4º do artigo 57 da Lei 8.666/93, e a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709,
de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
DA PRORROGAÇÃO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 104/2017 por mais 6 (seis) meses, ou seja, pelo período de
12/07/2022 a 11/01/2023, perfazendo um total de 66 (sessenta e seis) meses.
O valor do Contrato para o período de prorrogação constante no item 2.1 desta Cláusula será de R$ 162.253,50 (cento e
sessenta e dois mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 176/2021
PROCESSO 20.0.000023786-9
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Ampla Comercial EIRELI
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o reequilíbrio econômico da Ata de Registro de Preços nº 176/2021, referente
aos valores registrados para aquisição dos materiais de consumo remanescentes dos itens 2, 18 e 19, conforme Solicitação de
Realinhamento de Preços - evento 4330416 e Manifestação SADIST - evento 4369167.
Fica alterado por meio de reequilíbrio, com efeitos a partir da assinatura deste Termo, os valores registrados relativos a aquisição
dos materiais de consumo remanescentes dos itens 2, 18 e 19.
O valor global do saldo existente na Ata de Registro de Preços nº 176/2021 passará de R$ 105.526,40 (cento e cinco mil
quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) para R$ 134.816,40 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais
e quarenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 24/2019
PROCESSO 19.0.000003652-0
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: DSS Serviços de Tecnologia da Informação - LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a repactuação do Contrato nº 24/2019, conforme disposições da Cláusula
Décima Quinta do Instrumento Contratual.
DA REPACTUAÇÃO: Fica repactuado o Contrato nº 24/2019, utilizando-se como fator de correção o IPCA-E (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo Especial), referente ao período de fevereiro/2021 a janeiro/2022, que é de 10,20%, conforme
planilha Série Histórica - IPCA, evento 4272729, bem como previsto na Cláusula Décima Quinta do Instrumento contratual,
passando o valor mensal da contratação de R$ 85.927,60 (oitenta e cinco mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta
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centavos) para R$ 97.447,61 (noventa e sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) e o global de
R$ 1.031.131,23 (um milhão, trinta e um mil cento e trinta e um reais e vinte e três centavos), para 1.169.371,33 (um milhão,
cento e sessenta e nove mil trezentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), conforme Ofício nº 007/2022, evento
4272693, apresentada pela Contratada e Manifestação GABDTI, evento 4272741.
Os valores repactuados terão seus efeitos a partir de 13/03/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.

Extratos das atas de registro de preços

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000031084-8
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 18/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: MB Escritórios Inteligentes Ltda – EPP
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de mobiliários, poltronas, longarinas e sofás, para atender as demandas
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000031084-8
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 18/2022
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Capelli & Capelli – Ltda
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de mobiliários, poltronas, longarinas e sofás, para atender as demandas
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 253/2022
PROCESSO 22.0.000019392-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Adriany Alves de Moraes
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colméia e Cidade de Colméia.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 254/2022
PROCESSO 22.0.000019389-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Leiliane Santos Cunha
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Tocantinópolis e Cidade de Palmeiras do Tocantins.
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VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 243/2022
PROCESSO 22.0.000018514-4
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Alessandra Dias da Cruz
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 192/2019
PROCESSO 19.0.000025146-4
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Maria Marlene Miranda Pinto
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social MARIA MARLENE MIRANDA PINTO
da prestação de serviços na especialidade de serviço social, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Peixe e Cidade de Peixe, com fulcro
na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 192/2019.
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 247/2017
PROCESSO 17.0.000033453-7
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Lívia Emerick de Magalhães Werner
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga LÍVIA EMERICK DE MAGALHÃES
WERNER da prestação de serviços na especialidade de pedagogia, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e cidade de
Araguaína, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 247/2017.
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 236/218
PROCESSO 18.0.000025191-3
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Márcia Vânia Pereira de Oliveira
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social MÁRCIA VÂNIA PEREIRA DE
OLIVEIRA da prestação de serviços na especialidade de serviço social, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário
do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de
Palmas, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 236/2018.
DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2022
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 256/2022
PROCESSO 22.0.000019502-6
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Mayra Pagani Almeida
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Porto Nacional.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 935/2022, de 22 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor VINICIUS MARTINS JAIME, matrícula nº 357641, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 20/06 a 04/07/2022, a partir de 20/06/2022 até 04/07/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 24/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Renata Do Nascimento E Silva
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 936/2022, de 23 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARLENE VASCONCELOS SARAIVA, matrícula nº 352215, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 15/06 a 14/07/2022, a partir de 15/06/2022 até 14/07/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcello Rodrigues De Ataides
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 937/2022, de 23 de junho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias da servidora ALEANE DE PAULA CARVALHO, matrícula nº 177241, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 20/06 a 19/07/2022, a partir de 20/06/2022 até 19/07/2022, 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.
Marcello Rodrigues De Ataides
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 938/2022, de 23 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 GLEUCIVANE FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 173841, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 22/06 a 21/07/2022, a partir de 22/06/2022 até 21/07/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/04 a 02/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 465/2022, de 23 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÇU, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, matrícula nº 352488,
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 19/05/2022 a 22/05/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/118381;
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
353309

BOLIVAR GONÇALVES PEREIRA

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

19/05/2022 à 22/05/2022

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

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 466/2022, de 23 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÇU, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, matrícula nº 352488,
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 01/06/2022 a 09/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/118385;
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.
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Cargo

Período

CEDIDO AO TJTO

01/06/2022 à 09/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA SOUZA
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 467/2022, de 23 de junho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÇU, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ADAO BITTENCOURT AGUIAR, matrícula nº 172844, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE MANDADOS,
no período de 10/06/2022 a 15/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/118386;
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
353309

BOLIVAR GONÇALVES PEREIRA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

10/06/2022 à 15/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA SOUZA
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 939/2022, de 23 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 DEYSE CARVALHO LEITE, matrícula nº 357952, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 23/06 a 22/07/2022, a partir de 23/06/2022 até 22/07/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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