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SEÇÃO JUDICIAL
1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
1ª escrivania cível
Sentenças

INTERDIÇÃO Nº 0001196-88.2021.8.27.2702/TO
AUTOR: IVONETE PEREIRA DE CASTRO
ADVOGADA: DRA. LOANNE DE GODOY MOREIRA (OAB TO010524)
RÉU: REGINALDO PEREIRA COSTA
ADVOGADO: DR. ADIR PEREIRA SOBRINHO (DPE)
SENTENÇA: “(...).. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente
ação, para os fins de DECRETAR a INTERDIÇÃO de REGINALDO PEREIRA COSTA, declarando-o ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ de exercer pessoalmente todos os atos da vida civil, nomeando-lhe curador sua mãe, o Sra. IVONETE PEREIRA DE
CASTRO, que exercerá a curatela sem limitação de poderes, mediante termo de compromisso, a ser lavrado em livro próprio e
prestado em 05 (cinco) dias, dele expedindo-se certidões. Dispenso, desde logo, a especialização de hipoteca legal, em razão da
reconhecida idoneidade do curador e inexistência de bens do curatelado. Determino que seja a presente sentença inscrita no
Registro de Pessoas Naturais desta cidade, que seja averbada à margem do registro de nascimento do cartório respectivo, bem
como seja publicada na imprensa oficial, por três vezes consecutivas, com intervalo mínimo de dez dias. Tome-se o
compromisso, por termo, no prazo de cinco dias. Sem custas, por ser beneficiária da assistência judiciária. Publicada em
audiência. Registre-se. Intimados os presentes. Os depoimentos prestados em audiência encontram-se disponíveis para
reprodução
nos
links
abaixo: Interrogatório
REGINALDO
PEREIRA
COSTA:https://vc.tjto.jus.br/file/share/d102bca04c9e4ed0802d7c5925bb4ecMANIFESTAÇÃO DAS PARTES E MINISTÉRIO
PÚBLICOhttps://vc.tjto.jus.br/file/share/c4a0de0e14544cddb6d150452be93dac LEITURA
DA
ATA: https://vc.tjto.jus.br/file/share/1b4c67222ed04c359f61450c59e52db4 Nada mais. Lido e achado conforme, vai
devidamente confirmado pelas partes por videoconferência. FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito.”
INTERDIÇÃO Nº 0001297-91.2022.8.27.2702/TO
AUTOR: GRACIANE TELES DA ROCHA BARBOSA
ADVOGADO: DR. ADIR PEREIRA SOBRINHO (DPE)
RÉU: FILOGENIO TELES DA ROCHA
SENTENÇA: “(...).. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente
ação, para os fins de DECRETAR a INTERDIÇÃO de FILOGENIO TELES DA ROCHA, o que faço com fundamento no art.
1.767, I, do C.C. e art. 753, do CPC, declarando-o (a) INCAPAZ de exercer pessoalmente todos os atos da vida civil, nomeandolhe curador, o Sr (sra.). GRACIANE TELES DA ROCHA BARBOSA, que exercerá a curatela sem limitação de poderes,
mediante termo de compromisso, a ser lavrado em livro próprio e prestado em 05 (cinco) dias, a teor do art. 759 do CPC, dele
expedindo-se certidões. Dispenso, desde logo, a especialização de hipoteca legal, em razão da reconhecida idoneidade da parte
curadora e inexistência de bens da parte curatelada. Determino que seja a presente sentença inscrita no Registro de Pessoas
Naturais desta cidade, que seja averbada à margem do registro de nascimento do cartório respectivo, bem como seja publicada
na imprensa oficial, por três vezes consecutivas, com intervalo mínimo de dez dias (art. 755, §3º, CPC). Tome-se o
compromisso, por termo, no prazo de cinco dias. Sem custas. P.R.I. Datado, certificado e assinado pelo sistema
eproc. FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito.”

ARAGUAINA
1ª vara cível
Boletins de expediente

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0025322-30.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: NATAL RODRIGUES DA SILVA
RÉU: BANCO BRADESCO S.A. - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 35: "Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com conversão de conta
corrente para conta corrente com pacote de tarifas zero c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por Natal Rodrigues
da Silva em face de Banco Bradesco S/A, na qual alega não ter contraído pacote de cesta de serviços junto ao banco requerido.
Afirma inexistência da relação jurídica para pacote de cestas de serviços, o que estaria provocando descontos em seus parcos
rendimentos. Pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, apresentação do contrato que deu suporte à conversão da conta corrente
pacote zero tarifa em conta corrente comum, declaração de inexistência da relação jurídica indicada, conversão da conta
corrente comum em conta corrente pacote zero tarifa, restituição em dobro dos valores pagos (R$ 453,60) com juros de mora e
correção monetária, indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Justiça gratuita deferida e inversão do ônus da
prova, no evento 8. Contestação apresentada pelo Banco requerido (evento 15), na qual alega a preliminar de falta de interesse
de agir, com vista à ausência de requerimento administrativo sobre as questões ventiladas. No mérito, refuta os fatos alegados
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pela parte requerente. Requer o acolhimento da preliminar, e, no mérito, a total improcedência dos pedidos. Réplica apresentada
pela parte requerente no evento 25. As partes foram intimadas para indicação das provas que pretendem produzir (eventos 27 e
28). No evento 31, o Banco requerido informa que não possui outras provas a produzir e pugna pelo julgamento antecipado da
lide. A parte requerente pleiteou o julgamento antecipado da lide (evento 33). É o breve relatório. Com fulcro no art. 357 do
CPC/2015, passo a deliberar sobre o saneamento e organização do processo. 1. Processo regularmente desenvolvido e
instruído; 2. Do exame, vejo que a resolução da questão depende simplesmente do cotejo das provas já produzidas com a
legislação aplicável ao caso; 3. Preliminar: 3.1. Falta de Interesse de Agir. O Banco requerido alega ausência de pretensão
resistida, inclusive, por não constar requerimento administrativo junto à instituição financeira. Neste aspecto, que estaria
evidenciada a falta de interesse de agir. A meu ver, os documentos colacionados ao processo demonstram o interesse de agir da
parte requerente. Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXV, é clara ao dispor que a lei não
afastará da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Desta forma, REJEITO a preliminar
arguida. 4. Destarte, o feito comporta julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC), posto que as provas até então
produzidas são suficientes para a formação do convencimento do juízo. Nesse particular, é importante destacar que o magistrado
é o destinatário da prova, cabendo a ele, portanto, indeferir a produção de provas que não irão influenciar no julgamento do
mérito da causa, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e da duração razoável do processo (CF, art. 5º,
LXXVIII e CPC, art. 4º); 5. No caso dos autos, entendo que o conjunto probatório mostra-se suficiente ao deslinde da
controvérsia e a ampliação da instrução probatória, com a realização de audiência de instrução e julgamento em nada poderia
acrescentar ao efetivo elucidar da causa; 6. Isso posto, declaro saneado o processo. DETERMINO: AGUARDE-SE o prazo de
05 (cinco) dias em cartório - artigo 357, §1º, CPC/2015. Após, estável esta decisão, VENHAM-ME os autos conclusos para
julgamento. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.

2ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quem o presente Edital de Publicação de
Sentença virem ou dele conhecimento tiver que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Família e Sucessões processam a
ação de Substiuição de Curatela, processo nº 0020331-16.2017.827.2706, ajuizada por MARIA FRANCISCA DE MACEDO em
face de LUCAS MACEDO ARAUJO, no qual foi decretado a interdição de LUCAS MACEDO ARAUJO, brasileiro,
solteiro, portador do RG nº 37853082, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 229.181.418-44, nascido em 26/07/1998, filho de
Claudomir Fernandes de Araujo e Maria Francisca de Macedonatural de Araguaína-TO, cuja certidão de nascimento foi lavrada
sob o nº 126995 01 55 1999 1 00076 214 0081271 82 no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais Araguaína-TO;
impossibilitado de praticar os atos da vida civil em virtude de sido acometido de Síndrome de Down (CID Q90) e transtorno
específico misto do desenvolvimento (CID F83), sem condições físicas e psicológicas de gerir sua vida e administrar os seus
bens, e, consequentemente, praticar os atos da sua vida civil, tendo sido nomeado curador do interditado, a Sra. MARIA
FRANCISCA DE MACEDO, brasileira, solteira, do lar, portadora do Registro Geral nº. 37779748-0, SSP/SP, inscrita no Cadastro
de Pessoas Físicas sob nº. 879.553.691-49, residente e domiciliado na Rua Violeta, Qd 12, Lote 16, Setor Vila Azul, AraguaínaTO, cujo termo de compromisso de curador foi firmado; tudo em conformidade com a r. sentença gerada no evento 45, cuja parte
dispositiva transcrevemos: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC/15, decreto a interdição de LUCAS
MACEDO ARAÚJO, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhes como
curadora sua genitora MARIA FRANCISCA DE MACEDO. Advirto a Curadora de que não poderá, por qualquer modo, alienar
ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, devendo os valores que
porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. Fica dispensada a especialização de hipoteca
legal, em face da idoneidade da requerente. Determino a inscrição da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e
as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária para ambas as partes. Lavre-se o respectivo termo, se
necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. P.R.I.C. Araguaína/TO, 25/2/2022.
(Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito”. E 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 Araguaína, Estado do Tocantins aos
29/04/2022. Eu, Ana Cláudia Sousa Silva, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi

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

EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5907230
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): TIMONEIRO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ n°: 11.337.054/0001-63, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 002979644.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 3.402,60 (três mil, quatrocentos e dois reais e sessenta centavos), representada pela CDA n° 20200039655,
datada de 30/07/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a
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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: "Ante ao exposto, DEFIRO o
pedido de citação via edital formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê
ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s)
executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais;
e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta)
dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital
apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se." E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de
julho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5941034
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): CONSTRUTORA TERPLAN LTDA - CNPJ n°: 71.144.125/0002-14, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 000864182.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 44.955,37 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), representada
pela CDA n° 20200000847, datada de 23/01/2020, 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: "(Desse modo,
DETERMINO ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Proceda com a busca por endereço(s)
do(a)(s) executado(a)(s) nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG. 2. Encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do exposto na
inicial, EXPEÇA a competente carta/mandado/precatória, conforme o caso; 3. Tendo sido citado(s) o(s) executado(s) e não
havendo manifestação, INTIME o exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, impulsione o feito; Caso não seja(m)
encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial, ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da
diligência citatória: 4. Havendo pedido de citação por Edital, DEFIRO desde logo o pedido formulado, proceda com a CITAÇÃO
POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; 5. Na
ausência de demais pedidos, INTIME a exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, prossiga com a marcha
processual; Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de julho de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5907337
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): DOMINGA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF n°: 485.014.411-04, por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022719-81.2020.8.27.2706, que
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.584,34
(dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20200043162, datada de
02/09/2020, 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: "Ante ao exposto, DEFIRO o
pedido de citação via edital formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê
ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s)
executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais;
e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta)
dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital
apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se." E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de
julho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5231 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2022

5

EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5941223
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): WALDEMIR LUIZ FERRARI JUNIOR e COLÉGIO NERD’S DE ENSINO MÉDIO LTDA - CNPJ n°:
10.235.250/0001-64, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007736-48.2018.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no
prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 65.409,74 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e setenta e
quatro centavos), representada pela CDA n° 454, datada de 29/11/2017 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: "(Desse modo, DETERMINO ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.
Proceda com a busca por endereço(s) do(a)(s) executado(a)(s) nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG. 2.
Encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do exposto na inicial, EXPEÇA a competente carta/mandado/precatória, conforme o caso;
3. Tendo sido citado(s) o(s) executado(s) e não havendo manifestação, INTIME o exequente para que, no prazo de 60
(sessenta) dias, impulsione o feito; 4. Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial, ou, se acaso
encontrado(s), não for possível o cumprimento da diligência citatória: 5. – Havendo pedido de citação por Edital, DEFIRO desde
logo o pedido formulado, proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da
exequente para manifestar-se nos autos; 6. – Na ausência de demais pedidos, INTIME a exequente para que, no prazo de 60
(sessenta) dias, prossiga com a marcha processual;)" 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 20 dias do mês de julho de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5907524
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): LEIDIANE DA SILVA CAMPOS - EIRELI - CNPJ n°: 24.601.076/0001-30, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 001439772.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 11.290,73 (onze mil, duzentos e noventa reais e setenta e três centavos), representada pela CDA n°
20200006484, 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: "Ante ao exposto,
DEFIRO o pedido de citação via edital formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde
que: 1. Dê ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s)
executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais;
e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta)
dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital
apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se." E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de
julho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5907566
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): IVO VIEIRA DE SOUSA, - CPF/CNPJ n°: 31090427115, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0011324-92.2020.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.839,84
(um mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190030062, datada de
31/03/2020, 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: "Ante ao exposto, DEFIRO o
pedido de citação via edital formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê
ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s)
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executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais;
e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo de 60 (sessenta)
dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório deverá proceder com a expedição de edital
apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos. Intime-se. Cumpra-se." E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de
julho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5907603
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): JULIA RAMOS DE SOUZA BRAZ - CPF/CNPJ n°: 00220851140, por estar atualmente em lugar incerto
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010864-08.2020.8.27.2706,
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$
6.988,55 (seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), representada pela CDA n°
20190035709, 20190035710 e 20190035711 datada de 28/11/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a
seguir transcrito: "Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação via edital formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da
Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente
despacho; 2. Promova a citação do(a)(s) executado(a)(s) via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso
IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito
executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Deixo claro, que no momento do cumprimento da determinação, que o Cartório
deverá proceder com a expedição de edital apenas em relação aos executados ainda não devidamente citados nos autos.
Intime-se. Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de julho de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário,
que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5942162
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): COLINA E URBANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ n°: 02.533.271/0001-38, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0015902-35.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 2.506,60 (dois mil, quinhentos e seis reais e sessenta centavos), representada pela CDA n°
20190001447, datada de 01/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Ante ao exposto,
DEFIRO o pedido de citação via edital em relação à executada COLINA E URBANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, conforme
formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Dê ciência ao exequente no
prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação da executada COLINA E URBANIZAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de
Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, no prazo
de 60 (sessenta) dias. Intime-se. Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de julho de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5946886
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): NORMA SILVA BORGES SOUSA e NORMA SILVA BORGES SOUSA - CPF/CNPJ n°:
05.570.664/0001-00 e 685.468.072-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006326-57.2015.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem
como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.757,72 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e
setenta e dois centavos), representada pela CDA n° J-168/2014, datada de 09/07/2014, acrescida de juros, atualização
monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
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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: "( Desse modo, expeça-se edital para intimação das executadas do ato constritivo realizado,
nos termos da LEF. Decorrido o prazo sem manifestação da parte exequida, intime-se o exequente, para que no prazo de 60
(sessenta) dias se manifeste em relação aos valores penhorados (evento 38), bem como junte aos autos planilha atualizada do
débito e impulsione o presente feito executivo. Intime-se. Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de julho de 2022. Eu, JORDANIO
CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Às partes e aos advogados

Autos: 0012279-55.2022.8.27.2706
Ação: CIVIL PÚBLICA
Autor: ELIZABETH MARINHO DE OLIVEIRA
Adv.: VALERIA BUSO RODRIGUES BORGES – MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS
SENTENÇA: Ante o exposto, com fulcro nos arts. 196, 197 e 198, incisos I e II; todos da CF/88; julgo PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial, nos termos do provimento liminar deferido no EVENTO 04, neste ato convertido em definitivo, para condenar
o requerido ESTADO DO TOCANTINS, a promover a adoção das providências administrativas necessárias, a fim de que a
interessada ELIZABETH MARINHO DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, seja submetida à consulta na especialidade de
Nefrologia, para avaliação de seu quadro clínico e indicação do tratamento adequado. Sem condenação em custas processuais,
tampouco honorários advocatícios, por força do art. 128 , § 5º, inc. II, a, da CRFB/88. Considerando as circunstâncias do caso
concreto, notadamente que é possível presumir que a condenação/proveito econômico não ultrapassa a quantia de 500
(quinhentos) salários mínimos (Art. 496, § 3º, inciso II do CPC), deixo de remeter ao reexame necessário. Providências do
cartório: Publique-se. Registre-se. Intime-se. Interposto recurso de apelação: i) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; ii) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; iii) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3§), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).
Autos: 00115745720228272706
Ação: CIVIL PÚBLICA
Autor: DIALAN BARBOSA MARTINS
Adv.: VALERIA BUSO RODRIGUES BORGES – MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS
SENTENÇA: Ante o exposto, com fulcro nos arts. 196, 197 e 198, incisos I e II; todos da CF/88; julgo PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial, nos termos do provimento liminar deferido no EVENTO 04, neste ato convertido em definitivo, para condenar
o requerido ESTADO DO TOCANTINS, a fornecer/disponibilizar ao interessado, Dialan Barbosa Martins, consulta na
especialidade de ortopedia. Sem condenação em custas processuais, tampouco honorários advocatícios, por força do art. 128 , §
5º, inc. II, a, da CRFB/88. Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente que é possível presumir que a
condenação/proveito econômico não ultrapassa a quantia de 500 (quinhentos) salários mínimos (Art. 496, § 3º, inciso II do CPC),
deixo de remeter ao reexame necessário. Providências do cartório: Publique-se. Registre-se. Intime-se. Interposto recurso de
apelação: i) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; ii) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte
contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; iii) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo
de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3§), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).

Cepema
Intimações aos advogados

EXECUÇAÕ PENAL AUTOS Nº 0012707-47.2016.8.27.2706. DESPACHO.
Determino à Serventia: 1. Intime-se o(a) Reeducando(a), via defesa técnica, ADVOGADO ROBERTO PEREIRA URBANO
TO01440A por meio do Diário da Justiça, para que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o cadastramento da defesa
técnica no sistema SEEU para permitir que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico SEEU, ficando advertido(a)
de que, escoado o prazo para cadastramento, as intimações serão realizadas exclusivamente pelo sistema SEEU (Lei n.
11.419/2006). Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve como mandado e ofício. Araguaína, data certificada pelo
sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito.
EXECUÇAÕ PENAL AUTOS Nº 0003874-74.2015.8.27.2706. DESPACHO.
Determino à Serventia: 1. Intime-se o(a) Reeducando(a), via defesa técnica, ADVOGADO ORLANDO RODRIGUES PINTO
TO01092A por meio do Diário da Justiça, para que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o cadastramento da defesa
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técnica no sistema SEEU para permitir que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico SEEU, ficando advertido(a)
de que, escoado o prazo para cadastramento, as intimações serão realizadas exclusivamente pelo sistema SEEU (Lei n.
11.419/2006). Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve como mandado e ofício. Araguaína, data certificada pelo
sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito.
EXECUÇAÕ PENAL AUTOS Nº 5013803-51.2012.8.27.2706. DESPACHO.
Determino à Serventia: 1. Intime-se o(a) Reeducando(a), via defesa técnica, ADVOGADA MARIA DE JESUS DA SILVA
ALVES TO003600 por meio do Diário da Justiça, para que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o cadastramento da
defesa técnica no sistema SEEU para permitir que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico SEEU, ficando
advertido(a) de que, escoado o prazo para cadastramento, as intimações serão realizadas exclusivamente pelo sistema SEEU
(Lei n. 11.419/2006). Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve como mandado e ofício. Araguaína, data certificada
pelo sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia
Criminal os autos da ação penal nº 00040717520198272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e
como acusado(s) JOAQUIM GONÇALVES MONTES JÚNIOR assim como consta na Certidão acostada por Oficial de Justiça no
evento 18. Referido(s) acusado(s) encontra(m)-se denunciado(s) nestes autos, como incurso(s) nas sanções do artigo art. 180 e
art. 304 c/c art. 69, todos do Código Penal. Ademais, como não tenha sido possível citá-los pessoalmente por estar em lugar
incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, PROCEDO a CITAÇÃO dos acusado mencionados para
responder à acusação por escrito, no prazo de (10) dez dias (artigo 396 do CPP), podendo arguir preliminares e alegar tudo que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, no
máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo
legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará Defensor Público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos
autos por dez dias (artigo 396-A do CPP), estando a Defensoria Pública situada na Rua Castelo Branco, s/n, Centro,
Augustinópolis-TO, endereço eletrônico: augustinopolis@defensoria.to.gov.br. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, Daniel Vinicius Soares Bonifacio, Estagiário, Matrícula nº 358640.

COLINAS
1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AÇÃO
PENAL
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO Nº
0000132-10.2021.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO
PÚBLICO RÉU: VALBER NORATO NUNES 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 VALBER NORATO NUNES, vulgo “COBRA”, brasileiro, solteiro,
desempregado, natural de Tocantinópolis - TO, nascido em 25/11/1986, filho de José Ferreira Nunes e Jovina Norato de Paula
(mãe biológica: Rosemary José dos Santos Sobrinho), inscrito no CPF sob o n. 601.928.723-89, nos autos de ação penal nº
0000132-10.2021.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça
incumbido da diligência, para o fim exclusivo de tomar conhecimento da DECISÃO prolatada no evento 145, quanto às condições
de cumprimento da pena, bem como para que para no prazo de dez (10) dias, efetuar o pagamento da multa penal conforme
cálculo de evento 143, no valor de R$ 20.533,82. Saliente-se que, para o recolhimento, deverá o acusado ser orientado a
procurar advogado ou Defensoria pública, e a 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. 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

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
PROCESSO nº. 00004208-14.2020.827.2713 Ação Penal – Procedimento Ordinário Autor: Ministério Público Acusado: JANAINA
SANTOS VIEIRA - Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA – MM. Juiz de Direito pela Vara Criminal desta Comarca de
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado JANAÍNA SANTOS VIEIRA, brasileira, convivente em união
estável, nascida em 12/11/1998, natural de Colinas do Tocantins-TO, filha de Solismar Batista Vieira e Simone dos Santos
Sousa, portadora do RG nº 959.544 2ª via SSP/TO e CPF nº 050.850.621-24, residente na Avenida Natal, nº 1.267, Centro, na
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cidade de Colinas do Tocantins-TO, nos autos de ação penal n. 0002469-74.2018.827.2713, por estar (em) em lugar incerto
ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do (a) acusado (a) ou do defensor constituído. Na
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o
(a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos
para deliberação, no s termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. 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 20 dias do
julho de 2022. Eu, _____ (Keliane Almeida), Técnica Judiciária, lavrei e subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz
de Direito pela Vara Criminal.

2ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005105-76.2019.8.27.2713/TO
AUTOR: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS
RÉU: MARLENE RODRIGUES DA SILVA
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do
Tocantins, na forma da lei...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita os
autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0005105-76.2019.8.27.2713, em que figuram como partes MUNICÍPIO DE
COLINAS DO TOCANTINS contra MARLENE RODRIGUES DA SILVA, em cujo feito fora pelo Merítisimo Juiz determinado a
expedição do presente com a finalidade de se proceder a CITAÇÃO da requerida MARLENE RODRIGUES DA SILVA,
inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº 212.970.531-68, com endereço ignorado e não sabido, de quem é credor dos débitos referente
a(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20180001052,20180003002,20180005245,20180008806, inscrito no Cadastro
Municipal de Contribuintes sob o número 10507, já corrigida monetariamente, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida
com os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. Advirta-se, que o executado poderá,
querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Não sendo pago o débito, nem
garantida a execução, o Oficial de Justiça deverá fazer a penhora dos bens do devedor, procedendo-se desde logo à avaliação,
devendo o valor constar do termo ou auto de penhora. No caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre o valor da execução. Deverá ser feita a intimação do cônjuge da parte devedora, caso a constrição recaia
sobre bens imóveis, registrando-se na Serventia Extrajudicial competente. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado na
forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos cinco dias do mês de julho do ano de
dois mil e vinte e dois (05/07/2022). Eu, Deusivaldo Pereira de Araujo, Servidor de Secretaria, o digitei e subscrevi.

CRISTALÂNDIA
1ª escrivania cível
Intimações às partes
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
AUTOS N°: 0000570-30.2021.8.27.2715 chave de acesso nº. 677992144521
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente: MARCELO SILVA DUARTE
Requerido: SABRINA NUNES DUARTE
FINALIDADE: INTIMAR a requerida SABRINA NUNES DUARTE, RG: 1361354 da SENTENÇA prolatada no evento 24 dos
referidos autos, conforme teor da parte conclusiva a seguir transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo
inserido no evento 21, nas condições fixadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e assim, de consequência, JULGO
EXTINTO o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil
de 2015.6. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, o qual disciplina que "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a
decisão não poderá recorrer" e considerando o entabulado devidamente assinado por ambas as partes, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, DETERMINO que seja o processo arquivado, com posterior ciência eletrônica
à DPE/TO e ao MP/TO, uma vez que as partes renunciaram ao prazo recursal.7. Sem custas e honorários.8. Intime-se.
Ciência. Cumpra-se.9. Após, as formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de estilo.10. Cristalândia, data no sistema eProc.O PRESENTE ATO SERVE DE MANDADO.”
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GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Editais de publicações de sentenças de interdição
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000144664.2021.8.27.2721 , ajuizada por MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES BARBOSA em desfavor JAKELYNE GOMES
BARBOSA, brasileira, solteira, interditada, nascida aos 22/09/1998, natural de Colméia/TO, filha de Diomar Ribeiro Barbosa e
Maria Aparecida de Jesus Gomes Barbosa, inscrita no RG n. 1.026.014 SSP/TO, CPF n. 064.203.211-40, residente e domicilida
na Rua do Silêncio, n° 1619, Centro, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do(a) requerido(a), portador(a)
de transtorno de esquizofrenia paranóide (CID F20.0), relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e
comercial, sendo lhe nomeada CURADORA a sua mãe a Sra. MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES BARBOSA , legalmente
compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 58, que, em resumo, tem o seguinte teor:
SENTENÇA: “(...) Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para, em consequência, confirmar a liminar
deferida e, decretar a interdição de JAKELYNE GOMES BARBOSA, com declaração de que é relativamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e comercial, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil, com redação dada pela Lei nº
13.146/2015, por ser portador de Retardo mental grave, tudo conforme o laudo juntado aos autos. Nomeio curadora
da interditanda, a Senhora MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES BARBOSA, brasileira, divorciada, cabeleireira, portadora do
RG/CI, n.° 278.379-SSP-TO; Inscrita no CPF/MF, n.° 830.683.681-20, com telefone de contato e Whatsapp n.° 9-8449-8592; email: cidagomesjesus5@gmail.com, residente e domiciliada na Rua do Silêncio, n.° 1619, Centro, nesta cidade de Guaraí, que
não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado,
sem autorização judicial. Fica advertida a curadora que os valores porventura percebidos de entidade previdenciária ou de
alugueres deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Aplica-se, no caso, o
disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo
de compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se o curador para
assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizada a vender bens do interditado sem
autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente interdição junto ao Registro Civil
do interditando. Custas pelo autor, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado,
arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias” Sentença proferida aos 18 de maio de 2022. Marcelo Eliseu
Rostirolla - Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de
dois mil e vinte e dois (27/06/2022). Eu, Cleudiane Paiva Muniz, Técnica Judiciária, digitei.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
JUIZ DE DIREITO

GURUPI
1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins,
na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre
seus trâmites legais a Ação Penal nº 5013712-73.2013.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move
contra os acusados, o Sr. EDINALDO DA SILVA SOARES, brasileiro, masculino, nascido em 19/06/1987, 35 anos, solteiro, filho
da Sra. Ozenir da Silva Soares e do Sr. Carlos Alberto Soares, Registro Geral de nº 6435010, CPF de nº 02351406273,
profissão: artesão e o Sr. CHELANDESON COSTA DA SILVA, brasileiro, masculino, nascido em 18/08/1989, 32 anos, solteiro,
filho da Sra. Tereza Costa da Silva e do Sr. Deusdete da Silva, Registro Geral de nº 7165195, CPF de nº 06708489996,
profissão: pedreiro, ambos ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, como incurso nas sanções do crime de
tipificado no art. 28 da lei 11.343/06. E para que chegue ao conhecimento dos ACUSADOS, expediu-se o presente Edital, que
será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da
sentença inserida no evento nº 18, cujo dispositivo segue transcrito: "Consoante manifestação do Ministério Público de
evento 13, extingo a punibilidade pela prescrição, com base no artigo 107, IV, do CP. P.R.I. Após o trânsito em julgado,
dê-se baixa com as cautelas legais." Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 15 dias de
agosto de 2022. Eu, Marcos José de Freitas Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lavrei o presente.
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1ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0000629-65.2019.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: DENISE BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES
RÉU: LUIZ RODRIGUES GOMES
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de LUIZ RODRIGUES
GOMES, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curadora, em
caráter definitivo sua esposa DENISE BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES, devendo a curadora prestar compromisso na
forma da Lei. Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios
jurídicos que importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou
benefícios previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação
judicial, na forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de
Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Custas pela requerente,
cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em
julgado, expeça-se o Termo de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Cumprase. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de julho de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães),
Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0008305-93.2021.827.2722 – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS
RÉU: ORFISIA FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de ORFISIA FELIPE DOS
SANTOS RIBEIRO, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe
Curadora, em caráter definitivo sua filha MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS, devendo a curadora prestar compromisso na
forma da Lei. Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios
jurídicos que importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou
benefícios previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação
judicial, na forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de
Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Custas pela requerente,
cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em
julgado, expeça-se o Termo de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Cumprase. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de julho de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães),
Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0011931-91.2019.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: INTERDIÇÃO
AUTOR: DINALVA DA SILVA ARAUJO
RÉU: JOSÉ CIRILO DE ARAÚJO
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
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por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de JOSÉ CIRILO DE
ARAUJO???????, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe
Curadora, em caráter definitivo sua filha DINALVA DA SILVA ARAÚJO, devendo a curadora prestar compromisso na forma da
Lei. Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que
importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios
previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na
forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas
Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Expeça-se o Termo de
Curatela definitivo. Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida
(artigo 98,§3º CPC). Sem honorários. Intime-se o MP. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as
formalidades de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene
Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
AUTOS Nº: 0007773-22.2021.8.27.2722/TO??????? – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação: SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA
AUTOR: LILIAN MARTINS PIRES
RÉU: ANTÔNIO GONÇALVES PIRES
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Publicação da sentença. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, acompanho o parecer Ministerial e JULGO
PROCEDENTE, o pedido constante na petição inicial para decretar a substituição da curatela, e nomear LILIAN MARTINS
PIRES, para o exercício da curatela de CHARLES MARTINS PIRES, nos termos da fundamentação supra. Nos termos do artigo
755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que importem em aquisição,
administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios previdenciários, o que deverá
ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na forma dos artigos 1.774 c/c
1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o
mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente
publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01
(uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os
nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Expeça-se Termo de Curatela Definitiva
do interditado. Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida
(artigo 98,§3º CPC). Sem honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as formalidades
de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o ilustre parquet. Cumpra-se. Gurupi, data certificada pelo
sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito."

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: ADRIANO ALVES ARAUJO - CPF/CNPJ n° 868.363.903-72, 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 0009739-88.2019.827.2722, 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). 20190037350, cujo valor até
a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.315,72 (Um Mil e Trezentos e Quinze Reais e Setenta 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 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 19 de julho 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: RAYMISON TAFAEL BEZERRA RODRIGUES - CPF/CNPJ n°
18.786.333/0001-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
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DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011262-38.2019.827.2722, 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). 20190044087, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 9.133,06 (Nove Mil e Cento e Trinta e
Três Reais e Seis Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 19 de julho 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: CUSTÓDIO PEREIRA MACIEL - CPF/CNPJ n° 02105489168, 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 0009735-51.2019.827.2722, 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). 20190037637, cujo valor até
a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.252,20 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 19 de julho 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 NATALIA FRANÇA VIEIRA - CPF/CNPJ n° 26080842149, 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 0006550-44.2015.827.2722, 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). 8312, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 500.89 (Quinhentos Reais e oitenta e nove Centavos) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 19 de julho 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 CLEIDE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF/CNPJ n° 005.613.051-10,
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 0017659-55.2015.827.2722, 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). 14408, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 140,14 (CENTO E QUARENTA REAIS E QUATORZE
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 19 de julho 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: EDSON ROBERTO BECKER DIAS - CPF/CNPJ n° 558.143.100-06, 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 0023227-52.2015.827.2722, 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). 73928, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 332,90 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 19 de julho 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: CARLOS GOMES DO ESPIRITO SANTO - CPF/CNPJ: 243.485.381-15,
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 5000261-83.2010.827.2722, 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). 063/2008, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 849,29 (Oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e nove
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 19 de julho 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: CICERO BARBALHO DA SILVA - CPF/CNPJ: 431.558.201-87, 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 5009157-13.2013.827.2722, 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). 000122557, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 319,44 (trezentos e dezenove reais e quarenta 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 19 de julho 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: DORA RIBEIRO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 001.981.331-70, 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 5009300-02.2013.827.2722, 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). 000123162, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 293,14 (Duzentos e noventa e três reais e quatorze 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 19 de julho 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.

MIRACEMA
Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Autos
nº Nº
0000376-39.2017.8.27.2725/TO
O Doutor André Fernando Gigo Leme Netto, MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Infância e Juventude e 2º do Cível desta
cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os quanto o
presente edital de citação, virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se processaram os autos sendo o
presente para INTIMAR o requerido CLEITON FERREIRA DA SILVA , brasileiro, atualmente em lugar incerto e não sabido, para
em 03(três) dias EFETUAR o pagamento da(s) prestação(ões) alim entícia(s) cobrada(s), na importância de R$8.697,56 bem
como daquelas vencidas no curso desta ação, até a data do efetivo pagamento, provar que a quitação já ocorreu ou justificar a
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão pelo prazo de 01 a 03 meses. conforme despacho DO
EVENTO 156. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Miracema do Tocantins-TO, aos 13 de JUNHO de 2020. Eu,
GLAUCYANE PEREIRA CAJUEIRO, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi.
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MIRANORTE
1ª escrivania cível
Sentenças

REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE Nº 0001838-86.2021.8.27.2726/TO
AUTOR: ANTONIO VITOR PINTO
RÉU: EVA LUCIA SILVA DOS SANTOS
SENTENÇA
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para determinar a reintegração de
posse do imóvel localizado na Avenida Tiradentes, nº 614, centro, Miranorte/TO em favor do requerente ANTÔNIO VITOR
PINTO e em desfavor de EVA LUCIA SILVA DOS SANTOS, com a desocupação do imóvel pela requerida no prazo de até 10
dias, sob pena de multa diária de R$200,00, no limite de R$10.000,00. CONDENO a requerida em custas judiciais e honorários
advocatícios, sob o percentual de 10%, com fundamento no art. 85, § 2º, I e III do CPC. CONCEDO a assistência judiciária
gratuita aos requeridos, na forma do art. 98 do CPC. Assim, SUSPENDO a exigibilidade do crédito nos moldes do art. 98, §3º do
CPC. Após o trânsito em julgado, JULGO extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e
determino o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Miranorte – TO, 05 de julho de 2022.
RICARDO GAGLIARDI Juiz de Direito

PALMAS
2ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)
O Dr. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, GILMAR LUIZ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado,
nascido em 05/11/1971, portador do CPF: 877.825.701-82 e do RG: 1942151 SSP/GO, estando em local incerto e não
sabido, para que tome conhecimento de todo o conteúdo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO,
autos: 0006230-94.2020.8.27.2729, que tem como exequente o ESTADO DO TOCANTINS, para que no prazo de 03 (três) dias
úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). Em seguida, seja a parte executada INTIMADA quanto ao prazo de
15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art.
915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba
honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70%
(setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento),
se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e
honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito
pela parte executada, DETERMINO que o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do
mandado, PROCEDA de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (CPC, art. 829, §
1º). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observando-se o disposto nos §§ 1º ao 4º do art.
841, do CPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se
forem casados em regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Assim, segue ao conhecimento de todos, para que
posteriormente ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o Edital, que será publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO,
nesta Cidade e Comarca de Palmas/TO, 19/07/2022. Eu, Lorena Rodrigues de Araújo, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi o
presente.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc: 00396628020158272729, que lhe move A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: HÉLIO RODRIGUES NETO, CNPJ/CPF: 01934229130, INTIMADO para,
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Eu_____
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50164216020138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA LUCIA DE SOUZA, CNPJ/CPF: 29511666134, 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 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50011205920028272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: LABORATORIO GASPAR VIANA LIMITADA– CNPJ/CPF:
02877355000199, INTIMADA 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 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50092701420118272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: ALESSANDRO LOPES SOARES– CNPJ/CPF: 03922131000114,
INTIMADA 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 50057703720118272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a sócia coobrigada: NEUZA LUCIA JOSEFA DE SOUZA, CNPJ/CPF:
30121426149, 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 00116023420148272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e o sócio coobrigadao: GLOBAL SYSTEM AUTOMAÇÃO
COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05374937000140, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 06172587838, INTIMADOS
para, caso queiram, 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 50008112820088272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica os sócios coobrigados: JOAO EDUARDO FERREIRA DE MORAES, CNPJ/CPF:
35539879104, LAURA MARIA APARECIDA CORREIA MORAES, CNPJ/CPF: 99476703172, INTIMADOS para, caso queiram,
no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50013372420108272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: PALMERON SOARES LIRA, CNPJ/CPF: 32446217168,
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 50025587620098272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: ALINALDO GOMES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF:
22119493200, 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 50193280820138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: DIEGO CUNHA PIRES MAGALHAES, CNPJ/CPF:
22438236833, 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 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), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00390963420158272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ROGÉRIO FIRMINO PANIAGO– CNPJ/CPF: 87328194120,
INTIMADA 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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc: 00397643420178272729, que lhe move A
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: E. A. DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 07228211000125, INTIMADO E CITADO
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: 00370126020158272729, que lhe move A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, CNPJ/CPF: 90329830678,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00192424920188272729, que lhe
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ALEXSANDRO DE SOUSA ALMEIDA, CNPJ/CPF:
11673760000186, 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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc: 50028416520108272729, que lhe move A
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e os sócios coobrigados: MENDONÇA E MENDONÇA LTDA, CNPJ/CPF:
04082332000113, GILSON MENDONÇA, CNPJ/CPF: 72844167187, INES FRANCISCA DE MENDONÇA, CNPJ/CPF:
87788101168, INTIMADOS E CITADOS 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), na
forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: W.S COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA, CPF/CNPJ:
04.772.941/0001-02, para, tomar conhecimento, da penhora realizada, nos autos do Cumprimento de Sentença, qual seja
PLACA MVU-4373 PLACA ANTERIOR ANO FABRICAÇÃO 2001 CHASSI 8A1FC0Y251L250519, MARCA/MODELO RENAULT
KANGOO EXP 1.0, ANO MODELO 2001. No CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Autos Eletrônico - e-Proc –
50348285120128272729, que lhe move ESTADO DO TOCANTINS. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de julho de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
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: SAULO DE BARROS TAVARES – CNPJ/CPF:
70666091153, 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 50010612220128272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos
embargos. 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 50359930220138272729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: EULALIA DIAS MOREIRA COELHO, CNPJ/CPF:
76061817134, 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 executado: RONNYER ANDERSON DA SILVA, CPF/CNPJ:
75852764191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50405746020138272729, 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). 20130052713, inscrita em: 03/01/2011, referente à TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 846,16 (Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos) que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5231 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2022

19

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 dos sócios executados: ANISIO FERREIRA JORDY, CPF/CNPJ:
04164121734, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50096937120118272729, 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). 20100006345, inscrita em: 15/04/2009, referente à TLX- COL- LIX; 20100006346, inscrita em: 15/04/2009, referente à
TLX- COL- LIX; 20100006347, inscrita em: 18/01/2010, referente ao IPTU; 20100006348, inscrita em: 18/01/2010, referente
ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.704,65 (três mil e setecentos e quatro
reais e sessenta 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, 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 sócio executado: CARLOS ORLANDO AMORIM, CPF/CNPJ:
22014764972, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50027102720098272729, 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- 760/97, inscrita em: 22/05/1997, referente ao AUTO DE INFRAÇÃO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido
feito executivo era de R$ 5.993,84 (cinco mil e novecentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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 da executada e do sócio executado: VALDECI PIRES
PARREIRA, CPF/CNPJ: 01430680000146, VALDECI PIRES PARREIRA, CPF/CNPJ: 36364304168, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos e-Proc – 50026271120098272729, 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-0413/2002, inscrita em: 03/04/2002, referente
ao pedido de parcelamento de débito; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 25.776,81
(vinte e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 28 de março 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 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do sócio executado: LUCIANO SALVADOR DE OLIVEIRA,
CPF/CNPJ: 81967993904, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50025627920108272729, 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). 20090074788, inscrita em: 31/01/2008, referente à TXL- FUNC; 2141735956379, inscrita em: 27/01/2006, referente à
TXL- FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.249,89 (um mil duzentos e quarenta e
nove reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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 sócio executado: EVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO,
CPF/CNPJ: 05035457168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50023038420108272729, 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). 20090074135, inscrita em: 09/02/2009, referente ao ISS-PD; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 3.618,04 (três mil seiscentos e dezoito reais e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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 sócio executado: JOSÉ MELQUIADES DA SILVA,
CPF/CNPJ: 49923129187, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50018416420098272729, 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). 20090068731, inscrita em: 31/01/2008, referente à TLX-FUNC; 21380224831919, inscrita em: 27/01/2006, referente à
TLX-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.647,11 (um mil seiscentos e quarenta
e sete reais e onze 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 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO dos sócios executados: DONIZETE MARIA DA SILVA CAIRES,
CPF/CNPJ: 21715009134, JOSE CASTRO DA SILVA, CPF/CNPJ: 32930127104, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
50187781320138272729, 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-1981/2012, inscrita em: 23/08/2012, referente ao ICMS;
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cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 17.646,89(dezessete mil seiscentos e quarenta e
seis reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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: PURCINO ALVES FEITOSA, CPF/CNPJ:
19946937115, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50211260420138272729, 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). 20130005132, inscrita em: 08/01/2013, referente à TX-COL-LIX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 213,64 (duzentos e treze reais e sessenta e quatro centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PARAÍSO
2ª vara cível, família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias

Autos: 0005867-09.2017.8.27.2731/TO – Procedimento comum.
Autor: Joana Darc Virgulino Ribeiro
Réus: Jeferson Maciel Coelho e outros
Márcio Soares da Cunha, MMº Juiz de Direito da vara de família, sucessões e infância e juventude desta Comarca de Paraíso do
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... Objeto/Finalidade: Citar JEFFERSON MACIEL COELHO, nascido aos
13.11.1976, inscrito no CPF/MF sob nº 853.000.000-00, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido; para que tome
ciência da existência desta ação; INTIMANDO-SE de que, caso reste frustrada a conciliação, terá o prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento do ato, para contestar o pedido, sob pena de lhe(s)
ser decretada a revelia e confissão quanto a matéria fática, resguardados os direitos indisponíveis envolvidos. OBSERVAÇÃO:
FICA O MESMO INTIMADO AINDA PARA PARTICIPAR DA TELEAUDIÊNCIA DE CONCILIÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA
04/08/2022 ÀS 14:00, CONFORME DADOS QUE SEGUEM: Segue abaixo os dados referentes à teleaudiência designada: Olá,
Você foi convidado a participar desta videoconferência! Título: 0005867-09.2017.8.27.2731, Conciliação Tempo: 02/08/2022
14:00 ~ 02/08/2022 21:00 (UTC-03:00) ID: 83607 Senha: 070985 Entrar na videoconferência: 1) Usuários TJTO: por favor visite
https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=gVKpgCtvmE4ZGrobHvPfdA== Usuários convidados, Clique aqui e digite a senha da
conferencia e entre na reunião: ps://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?info=gVKpgCtvmE4ZGrobHvPfdA==2) Entrar usando
dispositivo registrado da Yealink,acesso à conferência com um botão ou discagem de ID da conferência diretamente. 3) Ou
disque o domínio ou endere?os IP,então siga o aviso sonoro para inserir a ID e a senha da conferência,e finalize com a tecla
#.Domínio ou endereços IP: SIP: 10.33.1.208; 189.10.44.217 H.323: 10.33.1.205; 189.10.44.217 4) Sistema de sala SIP,disque
83607**070985@10.33.1.208 (Intranet) 83607**070985@189.10.44.217 (Extranet) 5) Sistema de sala H.323,disque
83607**070985@10.33.1.205 (Intranet) 83607**070985@189.10.44.217 (Extranet) ESCLAREÇO que para esta finalidade será
empregado o software de videoconferência disponibilizado pelo TJTO, cujo passo a passo para instalação e acesso segue
abaixo. 1. FORNEÇO o passo a passo de como baixar/acessar o sistema de videoconferências do TJTO, conforme segue
abaixo: 1.1. Utilização no computador: 1.1.1. Necessário que seu computador disponha de câmera e microfone; 1.1.2.
Utilizando o seu navegador de praxe, acesso o link “http://vc.tjto.jus.br/login” - recomenda-se a utilização do navegador Google
Chrome; 1.1.3. Você será redirecionado para a seguinte página: 1.1.4. Ao acessar a referida tela, no canto superior direito, clique
em “Entrar via navegador”;1.1.5. Você será redirecionado a uma nova página, lhe exigindo permissão para acessar sítio
eletrônico classificado como não seguro; 1.1.6. Clique em “Avançado” e, em seguida, em “Ir para vc.tjto.jus.br (não
seguro)”;1.1.7. Novamente você será redirecionado à outra página, onde, para continuar utilizando o sistema pelo computador,
deverá clicar em “JOIN WITH BROWSER”; 1.1.8. Nessa nova página, lhe serão exigidos os dados para finalmente você ter
acesso à telessessão, para tanto, você terá de preencher os campos de “Conference ID” (ID), “Conference Password” (Senha) e
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“Your Name” (seu nome); o ID e Senha constam dos dados da teleaudiência designada nos autos; 1.1.9. Preenchidos os dados,
siga o passo a passo para autorizar a utilização do microfone e câmera do seu computador; 1.1.10. Você pode ingressar na
videoconferência a partir de 60 minutos de antecedência; 1.1.11. Caso prefira, você poderá utilizar o aplicativo do sistema de
videoconferências diretamente na Desktop do seu computador; siga o passo para instalação e utilização a partir da tela de
navegação cuja imagem está anexada acima, observe os botões disponibilizados a no campo central inferior (Centro de
Download). 1.2. Utilização no celular com sistema iOS: 1.2.1. Em sua loja de aplicativos, baixe o aplicativo “Yealink VC
Mobile”: 1.2.2. Na tela inicial do aplicativo, selecione “Skip”; 1.2.3. Em seguida, na próxima tela, pressione em “Join Conference”;
1.2.4. Na nova tela, digite, respectivamente, o ID (Conference ID), a senha (Password) e seu nome (Your name); o ID e Senha
constam dos dados da teleaudiência designada nos autos; 1.2.5. Preencha o campo “Select the Server type” com a opção
“Yealink Meeting Server”; 1.2.6. Por fim, no campo logo abaixo (Please enter server address), digite o seguinte endereço
“vc.tjto.jus.br”; 1.2.7. Certifique-se que o microfone e câmera estejam ativados, marcados com “ON”, e pressione “Join Now” para
ingressar à videoconferência; 1.3. Utilização no celular com sistema Android: 1.3.1. Em sua loja de aplicativos, baixe o
aplicativo “Yealink VC Mobile”: 1.3.2. Na tela inicial do aplicativo, selecione “Skip”; 1.3.3. Em seguida, na próxima tela, pressione
em “Join Conference”; 1.3.4. Na nova tela, digite, respectivamente, o ID (Conference ID), a senha (Password) e seu nome (Your
name); o ID e Senha constam dos dados da teleaudiência designada nos autos; 1.3.5. Preencha o campo “Select the Server
type” com a opção “Yealink Meeting Server”; 1.3.6. Por fim, no campo logo abaixo (Server mAddress), digite o seguinte endereço
“vc.tjto.jus.br”; 1.3.7. Certifique-se que o microfone e câmera estejam ativados, marcados com “ON”, e pressione “Join Now” para
ingressar à videoconferência. OBS: Caso no momento de acesso ao sistema de videoconferência apareça a mensagem "SUA
CONEXÃO NÃO É PARTICULAR", basta clicar em "AVANÇADO" ou "Ir para vc.tjto.jus.br (não seguro)", conforme imagem
abaixo: SEDE DO JUÍZO: Juízo da vara de família, sucessões e infância e juventude Avenida Bernardo Sayão, esquina c/ a Rua
Osvaldo Aranha QD-50 A, lote 03, Jardim Paulista - CEP: 77600-000 Paraíso do Tocantins -TO OBS.: Antiga residência DNIT,
Construção do novo Fórum. Dado e Passado no Juízo da 2ª Vara cível de Paraíso do Tocantins, TO, aos 20 de julho de 2022.
Eu, _______Miguel da Silva Sá, Técnico Judiciário, digitei. Márcio Soares da Cunha – Juiz de Direito Titular. CERTIDÃO:
Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos
Auditórios.

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª
Publicação Márcio Soares da Cunha, MMº Juiza respondendo na Vara de Família, Suc. Inf. e Juv; e 2º Cível desta Comarca de
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de interdição ajuizada sob o nº 000308961.2020.8.27.2731 requerida por Analícia Alves Mota em face de THALIA ALVES FARIA CLARO, onde foi decretada por
sentença a interdição da parcial da requerida nos termos da sentença a seguir transcrita: SENTENÇA: 1. Relatório. Trata-se de
AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA ajuizada por ANALICIA ALVES MOTA em desfavor de
THALIA ALVES FARIA CLARO. Pede a autora que seja a requerida submetida à curatela, bem assim seja ela nomeada ao cargo
de curadora. Para tanto, argumenta, em síntese, que: a) é mãe da requerida/interditanda; b) a interditanda possui transtorno
mental com quadro de alucinações, insônia, humor eufórico, delírios, apresenta alteração do pensamento com sintomas
psicóticos de conteúdo GRANDIOSO e paranoide com grande angústia, inquietação e prejuízo funcional com abandono das
atividades (CID10: F 20.0); c) que a mesma cuida da filha, prestando-lhe todos os cuidados necessários. Instruindo o pedido
vieram os documentos anexados aos eventos 1, dentre eles os documentos pessoais das partes (DOC_PESS2 e DOC_PESS4)
e laudo médico psiquiátrico (ATESTMED10). Proferida decisão deferindo a Curatela provisória da interditanda em favor da autora
(ev. 9), tendo sido a autora nomeada curadora provisório da ré, o qual prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o
encargo (ev. 11). A requerida foi citada (ev. 33), compareceu à audiência de interrogatório designada, onde, através de curadora
especial nomeada, ofereceu contestação, pugnando pela improcedência do pedido (ev. 42). O laudo da Junta Médica está
anexado no evento 104. As partes foram intimadas dos laudos (evs. 109 e 110). O autor pede o julgamento do feito, reiterando
os pleitos da inicial (ev. 109). Instado, o Ministério Público aviou parecer manifestando-se pela procedência do pedido inicial (ev.
113). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação. Considerando o procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes,
do Código de Processo Civil), o feito comporta julgamento. Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e
estando presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo,
passo a análise do mérito. Impede verificar a existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se a requerida à
interdição parcial, bem assim se a autora reúne as condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curador. Como
cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de
incapacidade civil absoluta, estando restrita, aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do
artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais
familiares (casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá
capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa
atender aos interesses do curatelado”. No caso em tela, a requerida THALIA ALVES FARIA CLARO deve realmente ser
interditada, pois, examinada (ev. 104), concluiu-se que “apresenta quadro clínico compatível com Esquizofrenia paranóide
(F20.0), tal quadro compromete habilidades da vida adulta, com prejuízos no discernimento, no juízo de realidade e também na
comunicação”. O perito ainda concluiu, a partir dos quesitos apresentados por este Juízo, que a pericianda é INCAPAZ de gerir
seus bens e sua vida civil. Diante, pois, das observações do médico, especialmente o fato de a requerida não ter sozinha
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condições de administrar seus bens, afigura-se necessário submetê-la à curatela, para tutela de seus próprios interesses.
Quanto à pessoa da curadora, extrai-se que a autora é a pessoa mais indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art.
747, II, do CPC – ev. 1, DOC_PESS4 e CERTNASC5), demonstrou ser comprometida com o bem estar da filha. Relativamente à
exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se
desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que há tempos a autora vem auxiliando para que
sejam proporcionados a ré os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idôneo. Assim, resta afastado
qualquer risco ao patrimônio da requerida, mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e porquanto qualquer
alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse
sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo
1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe verba
alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com pessoa
idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa
reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação
n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3.
Dispositivo: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 9; e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o
processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a
incapacidade parcial da requerida THALIA ALVES FARIA CLARO, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza
patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR-LHE a autora ANALICIA ALVES MOTA como sua CURADORA
DEFINITIVA; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDO de que
poderá ser chamado a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da
curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no
Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com
intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes da interditada e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela.
Oportunamente, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas
ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado,
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria n.º 372/2020 do
TJTO, fica dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial Unificada, tendo em vista que as partes são beneficiárias da
gratuidade da justiça. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Dado e passado nesta cidade e
comarca aos 20 de julho de 2022; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO:
Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos
Auditórios

PARANÃ
2ª vara cível e família
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor Márcio Soares da Cunha, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc.. FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que tramitam nesta Comarca e
Escrivania se processam os autos de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, nº.
00007384920198272732, tendo como autora FLORDINICE MARTINS CHAVES, brasileira, viúva, aposentada, portadora da
cédula de identidade RG nº 440985 SSP/TO, inscrita no CPF nº 198.233.471, residente e domiciliada à Av. S/n, Setor Vila Nova,
CEP nº: 77360-000, Paranã-To, tendo com réus DOMINGOS TEIXEIRA BASTOS, brasileiro, casado, servidor público, portador
do RG nº 2.807.591 SSP/TO, CPF nº 919.240.141-49, residente e domiciliada em local incerto e não sabido, JURACY TEIXEIRA
BATISTA, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG nº 100.821 SSP/TO, inscrito sob o CPF nº 847.749.911-04, residente e
domiciliado em local incerto e não sabido, JOSENI TEIXEIRA BASTOS, brasileiro, casado, contador, portador do RG n° 739.269
SSP/TO, inscrito sobe o CPF n° 005.460.611-09, residente e domiciliado em local incerto e não sabido e JANAIR TEIXEIRA
BASTOS, brasileiro, casado, auxiliar de serviços gerais, portador do RG n° 636.506 SSP/TO, inscrito sobe o CPF n°
019.567.831-13, residente e domiciliado em local incerto e não sabido. É o presente para CITÁ-LA dos atos e termos da ação
em epígrafe, para querendo apresentar contestação no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos narrados na inicial, sob pena de revelia e confissão quanto á matéria de fato, tudo de conformidade com o
teor do decisão a seguir transcrita. DESPACHO/DECISÃO.Cite-se os requeridos mencionados no evento de nº 80, por edital,
com prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo, sem contestação, nomeio o Dr. Fabrício Dias, Defensor Público, como curador
especial, devendo ser cadastrado nos autos, devendo ofertar contestação, no prazo de 30 dias. Em seguida, ouça-se a parte
autora em 30 dias. Márcio Soares da Cunha, Juiz de Direito. E para que não aleguem ignorância manda expedir o presente que
será publicado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paranã, Estado do Tocantins. Luã Pina
Lima, Técnico Judiciário o digitei e conferi.
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PONTE ALTA
1ª escrivania cível
Intimações às partes

INTIMAÇÃO ÀS PARTES
AUTOS Nº 0000535-51.2014.8.27.2736
AUTOR: IBIAPINO BARBOSA ROCHA
ADVOGADO: FABRÍCIO DIAS BRAGA DE SOUSA (DPE)
REQUERIDOS: ESPÓLIO DE CARLITO RIBIERO DE VASCONCELOS, MARIA DAS DORES VASCONCELOS, ÉCIA MARIA
VASCONCELOS, ELIZIÁRIO RIBEIRO DE VASCONCELOS EFERNANDA MARAI GUIMARÃES VASCONCELOS BAHIA
INTIMAÇÃO: Fica os requeridos acima mencionados INTIMADOS da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte
dispositiva passo a transcrever: Ante ao exposto e do que nos autos consta EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil. Custas e honorários pelo autor, os quais fixo em 10%(dez
por cento) do valor da causa, suspensa sua cobrança diante da gratuidade da justiça deferida. Arquivem-se os autos após o
trânsito em julgado, com as cautelas de praxe, observadas as determinações da IN 05/2011. Publique-se. Intime-se. Cumprase. Ponte Alta/TO, 02 de Junho de 2022.

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE CURATELA.
O Doutor Jorge Amancio de Oliveira, Meritíssimo Juiz de Direito desta 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 foi declarada
a CURATELA de OTÍLIA BARBOSA DE SOUSA, brasileira, solteira, incapaz, portadora da CI nº 1.006.972, SSP-TO, inscrita no
CPF/MF sob o nº 030.319.581-95, não possui endereço eletrônico, residente e domiciliada na Fazenda Lagoa Seca, 32km de
Ponte Alta, próximo ao Distrito do Gato, Lado Esquerdo da Pista, zona rural de Ponte Alta do Tocantins/TO., CEP: 77590-000,
incapaz de reger sua própria vida, por si só, sendo-lhe nomeado CURADORA a Senhora ANGERINA BARBOSA DE
SOUSA, brasileira, solteira, aposentada, portadora da CI nº 1.620.437, SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 328.517.821-34,
não possui endereço eletrônico, residente e domiciliada na Fazenda Lagoa Seca, 32km de Ponte Alta, próximo ao Distrito do
Gato, Lado Esquerdo da Pista, zona rural de Ponte Alta do Tocantins/TO,. CEP: 77590-000, nos autos nº 000119047.2019.8.27.2736 de CURATELA. A Curatela é por tempo indeterminado, e tem a finalidade de reger a interditanda em todos os
atos de sua vida civil. De Conformidade com a sentença do seguinte teor. Parte dispositiva: " Ante o exposto, DEFIRO O
PEDIDO para SUBSTITUIR o curador anterior, Sr. LUIZ BARBOSA DE SOUSA e NOMEAR, em substituição, a Sra ANGERINA
BARBOSA DE SOUSA para exercer o múnus de curadora da Srª OTÍLIA BARBOSA DE SOUSA. A curadora ora nomeada
deverá prestar compromisso no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 759 do CPC, ficando desde já dispensado de
especialização em hipoteca legal, em face de ter sido demonstrado nos autos que a interditada possua bens. Expeça-se ofício ao
INSS para os fins de mister, se necessário. Em analogia ao disposto no art. 755, do Código de Processo Civil, e no art. 9º, III, do
Código Civil, procedam-se à inscrição no Registro Civil e às publicações ali previstas. Condeno a requerida ao pagamento de
custas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo, equitativamente, no valor de R$1.000,00 (mil reais), com
fundamento no CPC, art. 85, §§2º e 8º, em razão do baixo valor da causa, suspendendo-se, todavia, as cobranças, conforme
previsão contida no art. 98, §3º, do mesmo Código, visto que, por não haver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, defiro-a. Publicado em audiência. Intime-se o Defensor da
Interditada e o MP, via eproc. Não havendo manifestações, adotadas as providências legais e decorrido o prazo de recurso,
arquivem-se os autos com as devidas baixas. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência
foi encerrada com a presença das pessoas acima referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher
assinatura, tendo em vista se tratar de autos virtuais. Eu, JOSÉ MARCOS TAVARES DE CASTRO, lavrei, remetendo ao Sr. juiz
que presidia a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. " E para que chegue ao conhecimento dos
interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado por 03 (três) vezes no
Diário da Justiça do Estado com intervalo de 10 (dez) dia, e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Ponte Alta/TO, aos 30/04/2022. Eu, Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevo.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PALMAS
1ª Vara Cível

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5001023-20.2006.8.27.2729/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
RÉU: VISION INFORMATICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
EDITAL Nº 5600343
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível de Palmas, no uso de
suas atribuições legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de
Palmas/TO, tramita o processo de nº. 5001023-20.2006.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por
BANCO DO BRASIL SA, em desfavor de VISION INFORMATICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, e que por este meio,
procede a CITAÇÃO da parte Executada VISION INFORMATICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ:
02700777000194, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para
que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para
assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da
execução, sendo o valor dado a causa de R$ 27.604,35 (vinte e sete mil, seiscentos e quatro reais e trinta e cinco
centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua
manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 91.
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no
Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema eProc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder
Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal,
uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será
redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 394672118815 para acesso
integral. Eu, Gabriel Antonio Broglio, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, 07 de Junho de 2022.
PALMAS
Secretaria Judicial Unificada Das Varas Cíveis
Quadra AA SE 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Fórum da
Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63)3218-4569 - https://www.tjto.jus.br/ - Email:
seci@tjto.jus.br
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000633-50.2006.8.27.2729/TO
AUTOR: AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
RÉU: WOLNEI GUIMARÃES ESPINDOLA
EDITAL Nº 3916096
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito Auxiliar da 4ª Vara Cível de Palmas, no
uso de suas atribuiçoes legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Palmas,
tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL, com número de processo: 5000633-50.2006.8.27.2729,
proposta por AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA, em desfavor de WOLNEI GUIMARÃES ESPINDOLA. FICA
INTIMADA a parte executada, WOLNEI GUIMARÃES ESPINDOLA, portador do CPF de nº 004.910.141-20, atualmente em
lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o
valor descrito na petição inicial - R$ 35.430,17 (trinta e cinco mil quatrocentos e trinta reais e dezessete centavos), conforme
cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e
avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos.
OBSERVAÇÃO: Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc em www.tjto.jus.br,
após inserir o nº dos autos e chave nº. 228038386514 (Normativa nº 1/2016 - Presidência/ASPRE). Para consultas, basta
acessar o link: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/, na aba consulta pública, inserir o número do processo e a
chave para acesso integral. Eu, PABLO NUNES PÓVOA GADOTTI, Servidor de Secretaria da secretaria judicial unificada das
varas cíveis, o digitei e subscrevo.
Palmas/TO, data registrada pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
3916096v2 e do código CRC cb3c1b35.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 20/10/2021, às 16:38:17
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PALMAS
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
Quadra AA SE 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Fórum da
Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63)3218-4569 - https://www.tjto.jus.br/ - Email:
seci@tjto.jus.br
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000202-26.2000.8.27.2729/TO
AUTOR: AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
RÉU: JOSE MARIO VIESTEL
EDITAL Nº 5633669
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR, Juiz de Direito Auxiliar da 3ª Vara Cível de Palmas, no
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Palmas,
tramita o processo de nº. 5000202- 26.2000.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por AUTOVIA VEICULOS
PECAS E SERVICOS LTDA, em desfavor de JOSE MARIO
VIESTEL, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada JOSE MARIO VIESTEL, CPF: 69813205849,
pessoa física, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 12.044,26 (doze mil, quarenta e quatro reais
e vinte e seis centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509,
caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º,
NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos,
conforme determinado no Despacho do evento 83.
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no
Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc.
Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do
Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo
Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após
fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo
628901467115 para acesso integral. Eu, Gabriel Antonio Broglio, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das
Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, 10 de Junho de 2022.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
5633669v3 e do código CRC bbd94a7b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 10/6/2022, às 19:19:19

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decisões
PROCESSO
22.0.000019791-6
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 4065, de 20 de Julho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da
empresa Instituto Tocantinense de Aprendizagem e Estudos Especializados em Trânsito Ltda. – ME, para ministrar o
curso Preservação da Vida para Magistrados para magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na
modalidade presencial, conforme cronograma : Turma I – Dia 2 de agosto de 2022 Turma II – Dia 3 de agosto de 2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4456991) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4418023), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4456994), visando à
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contratação visando à contratação da empresa Instituto Tocantinense de Aprendizagem e Estudos Especializados em
Trânsito Ltda. – ME para realização do curso em referência, pelo valor total de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil
reais), conforme proposta sob o evento 4407540.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4427886); e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO
22.0.000021901-4
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 4066, de 20 de Julho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação de instrutora
para ministrar o Módulo II - AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A PRIMEIRA INFÂNCIA - PI, do curso DIÁLOGOS NECESSÁRIOS
SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, para Magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense,
promotores(as) de justiça e servidores(as) do Ministério Público, Defensorias Públicas e servidores(as) da Defensores Pública do
Tocantins, advogados, Delegados, Agentes de Polícia, Servidores e Servidoras do Grupo de Gerenciamento das Equipes
Multidisciplinares (GGEM) , Equipes técnicas de Apoio aos Abrigos, Conselho Tutelar, Técnica da Delegacia da Infância, Técnica
do IML, Secretaria Municipal de Educação e da Funai, pela professora mestre Ivone de Sena Paranhos Simioni, no período
de 03.08 a 06.09.2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4457028) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4456252), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4457030), visando à
contratação da professora mestre Ivone de Sena Paranhos Simioni para realização do curso em referência, pelo valor total
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme proposta sob o evento 4437445.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4453111); e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO
22.0.000021852-2
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 4087, de 20 de Julho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação de instrutora
para ministrar o Módulo I - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL: UM DIREITO NA PRIMEIRA INFÂNCIA, do curso
DIÁLOGOS NECESSÁRIOS SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, para Magistrados(as) e servidores(as) do
Poder Judiciário Tocantinense, Promotores(as) de Justiça e Servidores(as) do Ministério Público, Defensorias Públicas e
servidores(as) da Defensores Pública do Tocantins, Advogados, Delegados, Agentes de Polícia, Servidores e Servidoras do
Grupo de Gerenciamento das Equipes Multidisciplinares (GGEM) , Equipes técnicas de Apoio aos Abrigos, Conselho Tutelar,
Técnica da Delegacia da Infância, Técnica do IML, Secretaria Municipal de Educação e da Funai, pela professora Karine Isis
Bernardes Verch, no período de 03.08 a 06.09.2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4457856) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4456254), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4457860), visando à
contratação da professora Karine Isis Bernardes Verch para realização do curso em referência, pelo valor total de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), conforme proposta sob o evento 4436572.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4453114); e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
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Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
PROCESSO
22.0.000021904-9
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 4088, de 20 de Julho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação de instrutora
para ministrar o Módulo III - PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA E O PAPEL DO SISTEMA JUSTIÇA, do curso
DIÁLOGOS NECESSÁRIOS SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA , para magistrados(as) e servidores(as) do
Poder Judiciário Tocantinense, promotores(as) de justiça, Defensores (as) Públicos (as), advogados, Delegados (as), Agentes de
Polícia, Servidores(as) do Grupo de Gerenciamento das Equipes Multidisciplinares (GGEM) , Equipes técnicas de Apoio aos
Abrigos, do Conselho Tutelar, da Delegacia da Infância, do IML, da Secretaria Municipal de Educação e da Funai, pela
professora especialista Thaís Nascimento Dantas, no período de 3 de agosto a 6 de setembro de 2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4457990) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4456250), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4457995), visando à
contratação da professora especialista Thaís Nascimento Dantas para realização do curso em referência, pelo valor total
de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), conforme proposta sob o evento 4438792.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4453119??????????????); e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias
PORTARIA CNJ N. 47, DE 14 DE JUNHO DE 2022
Determina a realização de inspeção para verificação do funcionamento de setores administrativos e judiciais do Tribunal de
Justiça e de serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins.
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a atribuição da Corregedoria Nacional de Justiça de realizar inspeções para apurar fatos relacionados ao
funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, havendo ou não evidências de irregularidades;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 48 a 53 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e nos artigos 45 a 59
do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO o dever da Corregedoria Nacional de Justiça de zelar pelo aprimoramento dos serviços judiciários,
fiscalizando as diversas unidades do Poder Judiciário e os serviços por ele fiscalizados (art. 103-B, § 4º, da Constituição
Federal);
RESOLVE:
Art. 1º Fica instaurada a inspeção em setores administrativos e judiciais de primeiro e segundo grau de jurisdição do Tribunal
de Justiça e em serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins.
Art. 2º Designar o dia 20 de julho de 2022 para o início da inspeção e o dia 22 de julho de 2022 para o encerramento.
Parágrafo único. Durante a inspeção – ou em razão desta, os trabalhos forenses e/ou prazos processuais não serão
suspensos.
Art. 3º Determinar que os trabalhos de inspeção sejam realizados das 8 às 18 horas e que, durante esse período, haja nos
setores pelo menos um servidor com conhecimento para prestar informações à equipe da inspeção.
Art. 4º Determinar ao Gabinete da Corregedoria Nacional de Justiça as seguintes providências:
I – expedir ofícios ao Presidente do Tribunal de Justiça e à Corregedor-Geral da Justiça do Estado, convidando-os para a
inspeção e solicitando-lhes as seguintes medidas:
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a) providenciar a publicação desta portaria no Diário da Justiça eletrônico e no site do Tribunal, em local de destaque, a partir
de 10 de julho de 2022; e
b) providenciar sala na sede administrativa do Tribunal com capacidade para sete pessoas sentadas, contendo computadores
conectados à internet e impressora, a fim de que possam ser analisados os documentos e as informações colhidas durante a
inspeção, bem como uma sala para atendimento ao público.
II – expedir ofícios ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral e ao Presidente da Seccional da OAB do Estado
do Tocantins, convidando-os para acompanhar a inspeção, caso haja interesse.
Art. 5º Delegar os trabalhos de inspeção (art. 49 do RICNJ) aos seguintes magistrados:
I – Desembargador Luís Paulo Aliende Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que coordenará a inspeção;
II – Desembargador Octávio Campos Fischer, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;
III – Desembargador Marcelo Martins Berthe, do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo;
IV – Juiz Federal Daniel Marchionatti Barbosa, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região;
V – Juiz Federal Fabio Nunes de Martino, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região;
VI – Juiz Federal Marcelo Costenaro Cavalli, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região;
VII – Juiz de Direito Marcelo Benacchio, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
VIII – Juíza de Direito Maria Paula Cassone Rossi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
Art. 6º Designar para assessoramento dos magistrados durante os trabalhos de inspeção os servidores Aline Carlos Dourado
Braga, Ana Paula Amaral Silva Hollas, Andrea Michelle do Carmo Alves, Andrea Viana Ferreira Becker, Bruno Gomes Faria,
Eva Matos Pinho, Gabriel da Silva Oliveira, Glauber Scorsatto, Joyce Meggiatto e Ronaldo Baratz.
Art. 6º Designar para assessoramento dos magistrados durante os trabalhos de inspeção os servidores Aline Carlos Dourado
Braga, Ana Paula Amaral Silva Hollas, Andrea Michelle do Carmo Alves, Andrea Viana Ferreira Becker, Bruno Gomes Faria,
Eva Matos Pinho, Gabriel da Silva Oliveira, Glauber Scorsatto, Joyce Meggiatto e Ronaldo Baratz.
Art. 7º Determinar a autuação deste expediente como inspeção, o qual deverá tramitar sob segredo de justiça.
Art. 8º Determinar a publicação desta portaria no Diário da Justiça eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Portaria Nº 1687, de 20 de julho de 2022
Dispõe sobre a institucionalização dos processos de planejamento orçamentário,
gerenciamento de projetos, contratos e demandas de tecnologia da informação e
comunicação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, instituída pela Resolução/CNJ nº 325/2020;
CONSIDERANDO o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para o período de 2021-2026,
instituído pela Resolução/TJTO nº 47/2020;
CONSIDERANDO a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, ENTIC-JUD, para o
período de 2021-2026, instituída pela Resolução/CNJ nº 370/2021;
CONSIDERANDO os princípios da publicidade, eficiência, bem como a economicidade;
CONSIDERANDO as deliberações registradas nos processos SEI nº 22.0.000022594-4, 22.0.000011150-7 e 21.0.000003355-0.
RESOLVE:
Art. 1º Os processos de planejamento orçamentário, gerenciamento de projetos, contratos e demandas de tecnologia da
informação e comunicação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins ficam instituídos e aprovados nos termos desta
Portaria.
Parágrafo único. Os processos de que trata o caput deste artigo são partes integrantes desta Portaria e encontram-se
disponíveis no link: http://www.tjto.jus.br/tic/index.php/governanca-de-tic/processos.
Art. 2º Os processos instituídos por meio desta Portaria devem ser executados conforme fluxos de trabalho constantes dos
documentos e devem ser revisados e aperfeiçoados, ao menos, uma vez ao ano.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Portaria Nº 1688, de 20 de julho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a instituição do Grupo de Trabalho Interinstitucional para estudos e proposição de medidas de cooperação e
alinhamento entre as instituições envolvidas direta ou indiretamente com a execução fiscal e o contido nos autos nº SEI nº
21.0.000017264-0,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 3º da Portaria nº 1990/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 19 de agosto de 2021, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
"Art. ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................
XIII - Beatriz Pádua Marques Gomes – NUPEMEC." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1692, de 20 de julho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n° 22.0.000023219-3,
RESOLVE:
Art. 1º Fica designado, ad referendum do Tribunal Pleno, o juiz João Alberto Mendes Bezerra Júnior para auxiliar na Vara Cível
da Comarca de Dianópolis, a partir de 20 de julho de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1694, de 20 de julho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido no art. 11 da Resolução nº 5, de 28 de abril de 2016, que disciplina as atividades dos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), cria o cadastro de conciliadores do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins;
CONSIDERANDO o contido na Portaria Nº 1624/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 14 de julho de 2022, evento 4447947;
CONSIDERANDO o afastamento do magistrado Gil de Araújo Corrêa das atividades judiciais nos dias 25 e 26 de julho de
2022, para compensação de dias trabalhados em regime de Plantão, conforme consta no sistema e-GESP,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado William Trigílio da Silva para, sem prejuízo de suas funções e
nos dias 25 e 26 de julho de 2022, exercer a coordenação das atividades afetas ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (CEJUSC), da Comarca de Palmas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Termos de homologação
PROCESSO
22.0.000005255-1
INTERESSADO DPATR
ASSUNTO
Homologação de procedimento licitatório.
Termo de Homologação Nº 66, de 19 de Julho de 2022
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é aquisição de eletrodomésticos,
armários, cofres, armários de cozinha, carrinho bandeja, purificadores de água, ventiladores, fragmentadoras e balanças
eletrônicas a fim de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, o Decreto
8.538/2015, o Decreto 10.024/2019, a Lei 10.520/2002, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a
Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerandose manifestação da ASJUADMDG (evento 4451853) acolho as sugestões proposta pelo Senhor Diretor Geral (evento 4451858)
e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 43/2022 - SRP à empresa DISTRIBUIDORA W. F. CNPJ 41.313.516/0001-73, quanto aos
itens 1, 2, 16, 17 e 30, no valor de R$ 285.965,00 (duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais); o item 3
foi adjudicado à empresa VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO, CNPJ 26.517.495/0001-14, no valor de R$ 6.897,50 (seis
mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos); os itens 5, 14 e 22 foram adjudicados à empresa CAPIM
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DOURADO COM. DE PROD. E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 29.927.672/0001-29, no valor de R$ 16.890,00 (dezesseis mil
oitocentos e noventa reais); os itens 4 e 23 foram adjudicados à empresa ATON DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, CNPJ
27.300.795/0001-00, no valor de R$ 115.390,40 (cento e quinze mil trezentos e noventa reais e quarenta centavos); o item 6 foi
adjudicado à empresa CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 43.684.445/0001-40, no valor de R$ 27.600,00 (vinte e
sete mil e seiscentos reais); os itens 7,, 9, 12 e 13 foram adjudicados à empresa COMERCIAL FLEX EIRELI, CNPJ
41.819.055/0001-05, no valor de R$ 50.493,50 (cinquenta mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos); o item
8 foi adjudicado à empresa THE BEST PROD. ELETRÔNICOS LTDA-EPP, CNPJ 18.706.498/000178, no valor de R$
56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); o item 10 foi adjudicado à empresa GSM ABREU E CMÉRCIO EIRELI, CNPJ
23.331.504/000190, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); os itens 15, 20 e 21 foram adjudicados à empresa
ARGOS LTDA, CNPJ 42.262.411/000103, no valor de R$ 124.216,10 (cento e vinte e quatro mil duzentos e dezesseis reais e
dez centavos); os itens 18 e 19 foram adjudicados à empresa ALER COMER. DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 82.476.144/0001-83,
no valor de R$ 242.500,00 (duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais); os itens 24 e 25 foram adjudicados à empresa
GP COMERCIAL, CNPJ 45.332.507/0001-80 , no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais); o item 26 foi adjudicado à
empresa M. FELIPE GALVÃO, CNPJ 24.183.988/0001-30, no valor de 49.350,00 (quarenta e nove mil trezentos e cinquenta
reais); o item 11 foi adjudicado à empresa JM COMER. DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 36.832.659/0001-51, no valor de
35.250,00 (trinta e cinco mil duzentos e cinquenta reais); o item 27 foi adjudicado à empresa REPREMIG REPRES. COMER.
DE MINAS GERAIS LTDA. CNPJ 65.149.197/0002-51, no valor de R$ 134.550,00 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e
cinquenta reais); e os itens 28 e 29 foram adjudicados à empresa VLF MÁQ. E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-ME, CNPJ
29.023.342/0001-09, no valor de R$ 123.980,00 (cento e vinte e três mil novecentos e oitenta reais), tudo consoante Ata da
Sessão, Resultado por fornecedor e termo de adjudicação (eventos 4449275, 4449267 e 4449275).
Em caso de acolhimento da sugestão proposta, manifesto-me pelo envio do feito sucessivamente à:
1. ASPRE para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente
feito, bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e
2. DCC para as medidas referentes à formalização da ata de registro de preços/instrumento contratual e;
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
4. COLIC para as providências de mister.
Concomitante, à DPATR/DIADM para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
ROCESSO
22.0.000006656-0
INTERESSADO SADIST, DIADM
ASSUNTO
Homologação de procedimento licitatório.
Termo de Homologação Nº 67, de 19 de Julho de 2022
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a aquisição futura de materiais de
expediente a fim de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, o Decreto
8.538/2015, o Decreto 10.024/2019, a Lei 10.520/2002, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a
Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se a a
manifestação da ASJUADMDG (evento 4454226) acolho as sugestões proposta pelo Senhor Diretor Geral (evento 4454236)
e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 49/2022 - SRP às empresas PRISMA PAPELARIA LTDA, CNPJ 28.076.288/0001-05,
vencedora do certame para os itens 1, 2, 5, 6, 12 e 18, no valor de R$ 46,786,50 (quarenta e seis reais e setenta e nove
centavos e cinquenta centavos); RC RAMOS COMERCIO LTDA, CNPJ 07.048.323/0001-02, vencedora do certame para os
itens 3, 7, 8, 9, 11 e 17, no valor de R$ 26.268,00 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e oito reais); E S AMORIM, CNPJ
40.194.606/0001-20, vencedora do certame para os itens 4 e 15, no valor de R$ 15.132,00 (quinze mil cento e trinta e dois
reais); EMB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA, CNPJ 39.700.820/0001-21, vencedora do
certame para o item 10, no valor de R$ 5.156,00 (cinco mil cento e cinquenta e seis reais); O & M MULTIVISAO COMERCIAL
EIRELI, CNPJ 10.638.290/0001-57, vencedora do certame para o item 14, no valor de R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco
reais); KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA, CNPJ 19.590.049/0001-70, vencedora
do certame para o item 19, no valor de R$ 6.495,00 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais);SANTA FÉ SERVIÇOS
LTDA, CNPJ 11.869.754/0001-07, vencedora do certame para os itens 20, 22 e 23, no valor de R$ 340.255,00 (trezentos e
quarenta mil duzentos e cinquenta e cinco reais); AUTOLEX COMERCIAL LTDA ME, CNPJ 33.487.168/0001-22, vencedora
do certame para os itens 16 e 21, no valor de R$ 95.750,00 (noventa e cinco mil setecentos e cinquenta reais); STYLLUS
DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ n.º 25.070.251/0001-73, vencedora do certame para o item 13, com
oferta no valor de R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais), tudo consoante Ata da Sessão, Resultado por fornecedor
e termo de adjudicação (eventos 4450058, 4450072 e 4450110).
Em caso de acolhimento da sugestão proposta, manifesto-me pelo envio do feito sucessivamente à:
1. ASPRE para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente
feito, bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e
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2. DCC para as medidas referentes à formalização da ata de registro de preços/instrumento contratual e;
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
4. COLIC para as providências de mister.
Concomitante, à SADIST/DIADM para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1970/2022, de 20 de julho 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 2022/120205 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO,
Matrícula 352773, o valor de R$ 764,20, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65,
descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO
para Novo Acordo-TO, no período de 19/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de realizar montagem dos computadores e
manutenção preventiva/corretiva nos equipamentos de TIC, conforme SEI 22.0.000000187-6.
Art. 2º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178,
o valor de R$ 764,20, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de
R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no
período de 19/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de realizar montagem dos computadores e manutenção
preventiva/corretiva nos equipamentos de TIC, conforme SEI 22.0.000000187-6.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1971/2022, de 20 de julho 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 2022/120457 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Milena Padua Guirra Floresta, Matrícula 992377, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO
para Barrolandia-TO, no período de 24/07/2022 a 24/07/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no
processo 000.129.986.2022.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1972/2022, de 20 de julho 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 2022/120462 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sheilla Mara Araujo Ramos, Matrícula 990469, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona Rural-TO,
no período de 29/07/2022 a 29/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000190948.2021.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1973/2022, de 20 de julho 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 2022/120508 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valeria Pereira Silva Carvalho, Matrícula 990291, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Zona
Rural-TO, no período de 23/07/2022 a 23/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 002385749.2021.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1974/2022, de 20 de julho 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 2022/120445 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Pablícia Maciel Araújo, Matrícula 990540, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinia-TO para Zona Rural-TO, no
período de 28/07/2022 a 28/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00001397220228272743.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1975/2022, de 20 de julho 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 2022/120465 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzivan Alves de Aguiar, Matrícula 990172, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para Dois
Irmaos do Tocantins-TO, no período de 22/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 000225914.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1976/2022, de 20 de julho 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 2022/120498 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Galdovina Paulino da Silva, Matrícula 365488, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Parana-TO para Zona Rural-TO, no
período de 20/07/2022 a 20/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00005975920218272732.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1977/2022, de 20 de julho 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 2022/120461 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Galdovina Paulino da Silva, Matrícula 365488, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Parana-TO para Zona Rural-TO, no
período de 23/07/2022 a 23/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00011394820198272732.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1978/2022, de 20 de julho 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 2022/120335 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria do Socorro Silva de Araújo, Matrícula 992490, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para
Carmolandia-TO, no período de 21/07/2022 a 21/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0008607-39.2022.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1979/2022, de 20 de julho 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 2022/120460 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Galdovina Paulino da Silva, Matrícula 365488, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Parana-TO para ArraiasTO, no período de 26/07/2022 a 27/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00002854920228272732.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1980/2022, de 20 de julho 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 2022/120326 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ilma Francisca Mendes dos Reis, Matrícula 990463, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO
para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 12/07/2022 a 12/07/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico,
determinado no processo 000.5699.65.2021.827.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1981/2022, de 20 de julho 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 2022/120447 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Paula Andrade Miranda, Matrícula 365487, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO
para Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 08/08/2022 a 08/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social,
determinado no processo 00017695820198272715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1982/2022, de 20 de julho 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 2022/120336 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Faiçal Garcia Abrão, Matrícula 365484, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Talisma-TO, no
período de 19/07/2022 a 19/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000125105.2022.8.27.2702.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1983/2022, de 20 de julho 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 2022/120345 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clorizelda Viana da Silva, Matrícula 365483, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Zona
Rural-TO, no período de 20/07/2022 a 20/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 002300094.2022.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1984/2022, de 20 de julho 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 2022/120332 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Juliane Hirosse Malizia, Matrícula 365482, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Carmolandia-TO,
no período de 22/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000860739.2022.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1985/2022, de 20 de julho 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 2022/120491 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucilene Lima da Silva, Matrícula 363646, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Carrasco
Bonito-TO, no período de 27/07/2022 a 27/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0001485-60.2022.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1986/2022, de 20 de julho 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 2022/120348 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Alves Vilela Dias, Matrícula 363577, o valor de R$ 306,65, relativo
ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº
2022/120089, no período de 23/07/2022 a 23/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0002259-14.2014.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1987/2022, de 20 de julho 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 2022/120451 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kibelem Luisa Soares Rodrigues, Matrícula 363054, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmeiras do Tocantins-TO
para Aguiarnopolis-TO, no período de 22/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 00033904920188272740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1988/2022, de 20 de julho 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 2022/118780 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Alana Barbosa Rodrigues, Matrícula 359707, o valor de R$ 459,98, relativo ao pagamento
de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no
período de 28/04/2022 a 29/04/2022, com a finalidade de realizar Oficina "Contexto pandêmico, retorno ao trabalho e saúde
mental” para magistrados e servidores do Foro da Comarca de Araguaína/TO, conforme SEI nº 21.0.000030897-5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1989/2022, de 20 de julho 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 2022/120286 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 382,71,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 15/07/2022 a
16/07/2022, com a finalidade de Escolta e segurança Presidente do TJTO, que irá desembarcar no Aeroporto Lysias Rodrigues
em Palmas-TO e em seguida seguirá para Araguaína-TO. Conforme SEI 22.0.000004239-4, Evento 4450470.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Weder Luis do Carmo, Matrícula 363873, o valor de R$ 382,71, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 15/07/2022 a 16/07/2022,
com a finalidade de Escolta e segurança Presidente do TJTO, que irá desembarcar no Aeroporto Lysias Rodrigues em PalmasTO e em seguida seguirá para Araguaína-TO. Conforme SEI 22.0.000004239-4, Evento 4450470.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1990/2022, de 20 de julho 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 2022/120463 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lourian Pereira de Araújo, Matrícula 357253, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona Rural-TO,
no período de 25/07/2022 a 25/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000464624.2021.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1991/2022, de 20 de julho 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 2022/120456 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joao Paulo Pereira de Sousa, Matrícula 356275, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmeiras do Tocantins-TO
para Aguiarnopolis-TO, no período de 22/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 00033904920188272740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1992/2022, de 20 de julho 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 2022/119529 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Tassio de Oliveira Soares, Matrícula 353383, o valor de R$ 459,98, relativo ao pagamento
de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no
período de 07/07/2022 a 08/07/2022, com a finalidade de realizar intervenção psicossocial, visita in loco conforme SEI nº
22.0.000021219-2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1993/2022, de 20 de julho 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 2022/119330 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Wordney Carvalho Camarço, MÉDICO PERITO, Matrícula 352337, o valor de R$ 305,44,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 07/07/2022 a
08/07/2022, com a finalidade de realizar intervenção psicossocial, visita in loco conforme SEI nº 22.0.000021219-2.
Art. 2º Conceder à servidora Barbara Khristine Alvares de Moura Carvalho Camargo, CHEFE DA JUNTA MÉDICA
DO PODER JUDICIÁRIO, Matrícula 205564, o valor de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor
unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu
deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 07/07/2022 a 08/07/2022, com a finalidade de realizar
intervenção psicossocial, visita in loco conforme SEI nº 22.0.000021219-2.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1994/2022, de 20 de julho 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 2022/120068 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 305,44, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de
04/07/2022 a 05/07/2022, com a finalidade de escolta militar da Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça, com saída de
Palmas-to para Colinas do Tocantins-to, conforme processo Sei 22.0.000001211-8 (sigiloso).
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 305,44, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 04/07/2022 a
05/07/2022, com a finalidade de escolta militar da Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça, com saída de Palmas-to para
Colinas do Tocantins-to, conforme processo Sei 22.0.000001211-8 (sigiloso).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1995/2022, de 20 de julho 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 2022/120073 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 382,71,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de
08/07/2022 a 09/07/2022, com a finalidade de escolta militar da Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça, conforme
processo sei 22.0.000001211-8 (sigiloso).
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 382,71, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 08/07/2022 a
09/07/2022, com a finalidade de escolta militar da Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça, conforme processo sei
22.0.000001211-8 (sigiloso).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1996/2022, de 20 de julho 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 2022/120076 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 382,71,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de
01/07/2022 a 02/07/2022, com a finalidade de escolta militar da Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça, conforme
processo sei 22.0.000001211-8 (sigiloso).
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 382,71, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 01/07/2022 a
02/07/2022, com a finalidade de escolta militar da Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça, conforme processo sei
22.0.000001211-8 (sigiloso).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5231 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2022

39

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1997/2022, de 20 de julho 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 2022/120546 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mara Carla de Melo Almeida, Matrícula 357102, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa
Fe do Araguaia-TO, no período de 06/07/2022 a 06/07/2022, com a finalidade de atender o projeto Cejusc itinerante na cidade de
Santa Fé do Araguaia/TO, conforme SEI nº 22.0.000008040-7.
Art. 2º Conceder à colaboradora eventual Tatielly Rodrigues da Silva, Matrícula 357026, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 06/07/2022 a 06/07/2022, com a finalidade de atender o projeto Cejusc itinerante na cidade de Santa
Fé do Araguaia/TO, conforme SEI nº 22.0.000008040-7.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1998/2022, de 20 de julho 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 2022/120646 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcello Rodrigues de Ataides, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA,
Matrícula 22771, o valor de R$ 313,86, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º
do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 161,14, por seu deslocamento de
Miracema do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 20/07/2022 a 20/07/2022, com a finalidade de Participar da
solenidade de abertura da inspeção cn-cnj.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000015011-1
CONTRATO Nº 283/2022
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Carlos Calebe da Silva Lemos
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico
Judiciário, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, os serviços serão prestados na Comarca de
Colméia.
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: 19 de julho de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022
PROCESSO 22.0.000012324-6
CONTRATO Nº 284/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Distribuidora W F EIRELI
OBJETO: Aquisição de Detector de Metais Portátil (manual), a fim de atender as necessidades de segurança das Unidades do
Poder Judiciário Tocantinense.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 13.981,00 (treze mil novecentos e oitenta e um reais), compreendendo
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2213
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52
FONTE DE RECURSOS: 44.90.52
DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2022.

Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2011
PROCESSO 12.0.000002599-0
LOCATÁRIO: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
LOCADORA: Gurutoc - Participações e Serviços Empresariais - Ltda
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 176/2011, por mais 30 (trinta) 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.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 176/2011 por mais 30 (trinta) meses, ou seja, pelo período de
24/07/2022 a 23/01/2025, perfazendo um total de 156 (cento e cinquenta e seis) meses e 90 (noventa) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2022.

Extratos

EXTRATO:
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2022
PROCESSO 22.0.000009569-2
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Estado do Tocantins por Intermédio da Secretaria de Estado
da Cidadania e Justiça – SECIJU.
OBJETO: O presente Termo de Cooperação Técnica tem por finalidade o desenvolvimento de ações conjuntas entre os
partícipes para que os Chefes de Unidades Penais, Chefes de Cartório e Gerentes da SECIJU possam utilizar o certificado A1 do
perfil de Apoio Especializado nas movimentações do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).
VIGÊNCIA: O presente Termo vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
TERMO DE DOAÇÃO Nº 11/2022
PROCESSO: 17.0.000016679-0
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
DONATÁRIA: Secretaria Estadual de Segurança Pública
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº
8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 19 de junho 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 291/2022
PROCESSO 22.0.000021774-7
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Michele Daiane Pinheiro Silveira Rocha
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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 Paraíso do Tocantins, Comarca de Miranorte e Cidade de Dois Irmãos do Tocantins.
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: 19 de julho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 207/2019
PROCESSO 19.0.000027000-0
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Edilane de Souza Bezerra Martins
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Edilane de Souza Bezerra Martins, do Núcleo
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, com fulcro no Item 15.1, incisos II e IV, do Edital de Credenciamento
001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, posteriormente pelo Edital nº 150/2019, e na Decisão 3681 (evento
4429827), com aplicação da Sanção Administrativa de suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento
de contratar com o Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2022.
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ACADÊMICA E CIENTÍFICA
PROCESSO 12.0.000022374-1
PARTÍCIPES: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Escola
Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT.
OBJETO: Constitui objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica estabelecer cooperação técnica e intercâmbio
acadêmico, científico e cultural visando à troca de experiências, informações e oferta mútua de cursos de capacitação, de
aperfeiçoamento funcional nas modalidades presencial e à distância, bem como o intercâmbio de experiências e pessoal nos
campos da docência, da pesquisa e da cultura, nas áreas de interesse manifesto.
EXECUÇÃO FINANCEIRA: Este acordo é celebrado a título gratuito, não implicando compromissos financeiros ou transferência
de recursos entre os Partícipes e não gera direito a indenizações, exceto no caso de extravio ou danos a equipamentos,
instalações e outros materiais emprestados por um partícipe ao outro.
VIGÊNCIA: O presente acordo entrará em vigor na data de sua publicação e terá duração de 60 (sessenta) meses, sendo
tacitamente prorrogado por igual período, caso nenhuma das partes se manifeste em sentido contrário.
DATA DA ASSINATURA: 5 de julho de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 1123/2022, de 19 de julho 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 DALLIANA DE SOUZA CORREIA MEDEIROS, matrícula nº 352783, relativas ao
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 19/07 a 07/08/2022, a partir de 19/07/2022 até 07/08/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 20/07/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1124/2022, de 20 de julho 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 GABRIEL SILVA GUERREIRO, matrícula nº 353439, relativas ao período aquisitivo
2016/2017, marcadas para o período de 12 a 26/07/2022, a partir de 18/07/2022 até 26/07/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 24/07 a 01/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1125/2022, de 20 de julho 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 FERNANDO HENRIQUE LIMA SOARES, matrícula nº 352915, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 19/07 a 12/08/2022, a partir de 19/07/2022 até 12/08/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 17/07 a 10/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1126/2022, de 20 de julho 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 VINÍCIUS FERNANDES BARBOZA, matrícula nº 352403, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 11/07 a 02/08/2022, a partir de 20/07/2022 até 02/08/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 06 a 19/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1127/2022, de 20 de julho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias da servidora GRAZIELY NUNES BARBOSA BARROS, matrícula nº 352163, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 20/07/2022, a partir de 19/07/2022 até 20/07/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 25 a 26/07/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1128/2022, de 20 de julho 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 SIDNEY ARAUJO SOUSA, matrícula nº 161753, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 19/07 a 02/08/2022, a partir de 19/07/2022 até 02/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 04 a 18/09/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1129/2022, de 20 de julho 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 JORGE RENATO PAGANO, matrícula nº 119945, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 20/07 a 18/08/2022, a partir de 20/07/2022 até 18/08/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 05/06 a 04/07/2023, 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 556/2022, de 20 de julho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor GABRIEL SILVA GUERREIRO, matrícula nº 353439, ocupante do cargo de
CHEFE DE SERVIÇO, da unidade de lotação SERVIÇO DE ESTÁGIO, no período de 12/07/2022 a 26/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/120637;
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
353434

LETICIA DOS SANTOS BRITO

Publique-se. Cumpra-se.
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JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral

12/07/2022 à 17/07/2022
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS
TRIBUNAL PLENO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Desª. ÂNGELA HAONAT
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

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

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

44

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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

2ª TURMA JULGADORA

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

3ª TURMA JULGADORA

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

4ª TURMA JULGADORA

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

5ª TURMA JULGADORA

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

CONSELHO DA MAGISTRATURA
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

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

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

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

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

Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente)
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Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente)
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

