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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024860-67.2021.8.27.2729/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0024860-67.2021.8.27.2729/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
APELANTE: SILVIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RAUL PEREIRA BORGES – OAB/TO 006379
APELADO: JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL
REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTADO MAIOR DE IDADE E QUE
NÃO ESTUDA. AUSENTE PROVA DA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se vislumbra a
possibilidade de concessão da tutela de urgência no recurso interposto, posto que não demonstrado risco de dano grave ou de
difícil reparação. 2. A maioridade do alimentado, em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso
de universitário, técnico ou escolar, conserva a necessidade no pagamento de alimentos pelo genitor, uma vez que a obrigação
parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação escolar e profissional, mas o ônus da prova da necessidade
de receber alimentos passa a ser do alimentado. 3. Tratando-se de alimentando maior, capaz e apto ao trabalho, que não está
estudando, sem haver demonstrado a existência de necessidade, a exoneração do pagamento de alimentos pelo genitor é
medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, exonerando o requerente de
pagar pensão alimentícia ao filho maior. Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, tendo vista que o benefício da justiça
gratuita exige requerimento expresso da parte interessada, sendo vedada a sua concessão de ofício, a qual configuraria
julgamento extra petita, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001431-27.2022.8.27.2700/TO
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
AGRAVANTE: PABLO SOUSA RODRIGUES
ADVOGADO: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON – OAB/TO 05393A
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES
INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES EM JUÍZO DE
COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora o
agravante se insurja contra eventual capitalização de juros, juros superiores à taxa média de mercado, irregularidade dos juros
moratórios e nulidade da cláusula que prevê despesas por cobrança, não há provas suficientes capazes de corroborar suas
alegações iniciais, na medida em que não há como analisar o mérito do processo principal num juízo perfunctório. 2. Afasta-se
o fumus boni iuris sustentado diante da impossibilidade de averiguar, em juízo de cognição não exauriente, a correção dos
termos do contrato firmado, a fim de avaliar a verossimilhança nas questões contratuais suscitadas pelo recorrente. 3. Se a parte
postulante não comprova o adimplemento das obrigações a ele imputadas pelo contrato discutido, não se pode impedir que o
credor implemente a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, já que se trata de exercício regular do direito. 4.
Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003102-85.2022.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVANTES: ANTONIO DAS GRACAS PEREIRA DO REGO BARROS, CLEA ROZA JACOME BARROS E REGO &
BARROS LTDA - ME
ADVOGADOS: THÉRCIO CAVALCANTE GUIMARÃES – OAB/TO 006151, MAURÍCIO DE OLIVEIRA VALDUGA – OAB/TO
006636 E GRACIELE GOUVEIA SANTIAGO LAGE MAGALHAES – OAB/TO 07216B
AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. VERIFICADA A HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA PARA ADIMPLIR AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A parte que pugna pela
concessão da justiça gratuita é pessoa jurídica, de modo que esta não goza da presunção relativa de hipossuficiência tal qual as
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pessoas físicas, sendo necessário para o seu deferimento a comprovação expressa de sua condição de hipossuficiência, nos
termos da Súmula 481 do STJ. 2. Na hipótese dos autos, nota-se que a parte ora agravante logrou êxito em comprovar a
situação de hipossuficiência econômica da empresa requerente, haja vista que apesar de ainda ativa, não possui movimentações
financeiras, de modo que verifica a sua condição de hipossuficiência para arcar com as custas processuais, considerando que
estas estão no valor de R$ 54.101,00 (cinquenta e quatro mil cento e um reais). 3. Recurso conhecido e provido em parte.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO no sentido de reformar em parte a decisão de origem e
DEFERIR a gratuidade da justiça à pessoa jurídica ora agravante, nos termos do voto do Relator Desembargador EURÍPEDES
LAMOUNIER, o qual foi acompanhado pelo Desembargador MARCO VILLAS BOAS e pela Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUK
(em substituição à Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE). Declarou-se suspeito o Desembargador ADOLFO AMARO
MENDES, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015097-32.2021.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTE: MARCILENE PINHEIRO DA COSTA
ADVOGADO: ARIEL CARVALHO GODINHO – OAB/TO 005607
AGRAVADA: NAYARA LIMEIRA DE AGUIAR COSTA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PORTO NACIONAL
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PARTE QUE ALEGA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade
da justiça tem escopo social, o qual não se atenderá se concedido indistintamente. Mais que isso, trata-se de direito social na
acepção da garantia de acesso à justiça com isonomia substancial, devendo ser compreendido e aplicado sob a percepção de
seu impacto econômico, bem como de que os recursos disponíveis, ao contrário das necessidades, são limitados. Por tal motivo,
prevalece o entendimento preconizado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Política, o qual estabelece que o benefício em tela
deverá ser concedido apenas aos que comprovarem a insuficiência de recursos. 2. Com efeito, no caso, denota-se da leitura
do contracheque acostado aos autos que a autora/agravante é servidora pública do Município de Porto Nacional/TO,
auferindo remuneração mensal no valor de R$ 3.630,54 (três mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e quatro reais). 3. A
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que o parâmetro para a concessão do benefício deve ser o da
isenção do Imposto de Renda. Portanto, merece demandar sob o pálio da justiça gratuita somente quem comprova efetivamente
que se encontra nesta faixa de isenção. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 12ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso
e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram
acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a Juíza SILVANA MARIA
PARFIENIUKA. Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça, MARCOS LUCIANO
BIGNOTI. Palmas, 06 de julho de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014886-84.2018.8.27.2737/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR)
ADVOGADOS: CARLA PASSOS MELHADO COCHI – OAB/SP 187329 E CELSO MARCON – OAB/SP 260289
APELADA: PATRICIA BARROS FERNANDES RODRIGUES (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO
PESSOAL DEVIDAMENTE CUMPRIDA. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso, trata-se de Ação de
Busca e Apreensão (Decreto-Lei 911/69) movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de PATRICIA
BARROS FERNANDES RODRIGUES, sendo que, no evento 111, apreciando o pedido deduzido pelo autor/apelante de
conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução por Quantia Certa (evento 108), determinou o Juízo a quo a intimação
da aludida parte para emendar a inicial, para fins de satisfação dos requisitos legais autorizadores da conversão pretendida. 2.
Embora devidamente intimado, por seu advogado, do supracitado pronunciamento judicial, deixou o autor/apelante transcorrer in
albis o prazo lhe assinalado para seu cumprimento, rendendo ensejo à prolação do despacho exarado no evento 116, que, por
seu turno, determinou a intimação (pessoal e por seu advogado), da parte requerente/apelante, para que, no prazo de 05 dias,
cumprisse o despacho do evento 111, sob pena de extinção do feito por abandono. Observa-se que o autor foi intimado
pessoalmente (eventos 118/122) e por seu advogado (evento 117) do despacho constante do evento 116, contudo, novamente,
quedou-se inerte. 3. Verifica-se, portanto, que o Juiz singular, após constatar a inércia da parte autora/apelante em cumprir a
determinação proferida nos autos, corretamente seguiu a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC. 4.
Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 12ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso,
pois presentes os pressupostos de admissibilidade, entrementes, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter
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inalterada a sentença. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não foram arbitrados na origem,
nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON
VILLAS BOAS e a Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o
Procurador de Justiça, MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 06 de julho de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002533-84.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5005418-11.2013.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADOS: MAURICIO CORDENONZI – OAB/TO 02223B, ALESSANDRO DE PAULA CANEDO – OAB/TO 01334A,
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI – OAB/GO 029191 E ADRIANA SILVA RABELO – OAB/AC 002609
AGRAVADOS: CICAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA CALIFÓRNIA LTDA E JOSÉ AUGUSTO PUGLIESI TAVARES
ADVOGADO: RAFAEL DALLA COSTA – OAB/TO 004696
AGRAVADOS: CAIRO SOARES DE BASTOS, CIRLENE AZEVEDO HONORATO PUGLIESI E FERTIMAX FABRICAÇÃO DE
FERTILIZANTES LTDA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEIS
GARANTIDORES DÍVIDA. CANCELAMENTO REGISTROS HIPOTECÁRIOS. INVIABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO
E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. 1.1 É
imprescindível a presença de requisitos legais hábeis em comprovar a precisão do direito invocado (probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil), a fim possibilitar
reforma da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. 1.2 Embora reconheça que nos termos do artigo 805 do Código
de Processo Civil, a execução deverá ser promovida pelo modo menos gravoso para o executado, quando por vários meios o
exequente puder promover a realização do direito material, é cediço que a aplicação efetiva do mencionado dispositivo deve ser
realizada com a devida prudência, uma vez que a execução se realiza no interesse da parte credora. 1.3 Sobre o tema,
conforme o estabelecido pelo artigo 1.419 do Código Civil é cediço que o bem dado em garantia hipotecária fica sujeito, por
vínculo real, ao cumprimento da obrigação. 1.4 Em se tratando de penhora de bens garantidores de dívida (garantias
hipotecárias oferecidas em contrato), não há que se falar em desmembramento, além do que, é cediço que a hipoteca se trata de
um direito acessório e indivisível, objetivando garantir o cumprimento da dívida, até a quitação integral do débito, mesmo que o
seu valor seja superior ao saldo devedor. Logo, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a Decisão monocrática constante no Evento 2 que suspendeu efeitos da
decisão de origem, reformando a citada decisão que deferiu o pedido cancelamento dos registros hipotecários dos bens
indicados pelo exequente na inicial, até o julgamento definitivo do mérito da ação de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Palmas, 06 de julho de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000404-86.2011.8.27.2706/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000404-86.2011.8.27.2706/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
PROC. ESTADO: ARMANDO NUNES DA ROCHA JUNIOR
APELADOS: W L BEZERRA (RÉU) E WILARDO LOPES BEZERRRA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADA REVEL. CURADOR ESPECIAL.
NOMEAÇÃO AUSÊNCIA. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. A ausência de nomeação de curador especial a réu revel citado por edital implica nulidade do processo, por
ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Precedentes do STJ.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, de ofício,
declarar a nulidade do feito desde o momento em que deveria ter sido nomeado curador especial à executada revel citada por
edital, por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Por conseguinte, casso a sentença
recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, com observância do disposto no
artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001649-78.2002.8.27.2729/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001649-78.2002.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR)
PROC. MUNICÍPIO: PATRÍCIA MACEDO ARANTES
APELADO: LUCIMAR RIBEIRO MAGALHAES (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
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EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. EQUÍVOCO NA MANIFESTAÇÃO DO
EXEQUENTE. PROCESSAMENTO DO FEITO SOB PENA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. SENTENÇA CASSADA. Em
observância aos princípios da autotutela e da supremacia do interesse público, deve ser cassada a sentença que extingue a
Execução Fiscal pelo pagamento sem que tenha ocorrido a efetiva satisfação da obrigação, ainda que tal pedido decorra do
exequente, sob pena de prejuízo ao erário.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao recurso, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal. Sem honorários
recursais, por ter sido a sentença cassada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001327-35.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0014596-88.2021.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTES: HELOISA DE FÁTIMA BORGES E TARCÍSIO CASSIANO DE SOUSA ARAÚJO
ADVOGADOS: DIOLINA RODRIGUES SANTIAGO SILVA – OAB/TO 004954 E TARCÍSIO CASSIANO DE SOUSA ARAÚJO –
OAB/TO 04055A
AGRAVADOS: JERUZA ARAUJO DE MORAES MONTEL E OLIMPIO DE ARAUJO MONTEL (ESPÓLIO)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DIFICULDADE FINANCEIRA COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO
PROVIDO. Preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, por meio da comprovação de que os autores
possuem uma dívida de R$ 11.186,04 (onze mil, cento e oitenta e seis reais e quatro centavos), bem como diversas contas
atrasadas, não há óbice à concessão do benefício, sobretudo, quando as despesas processuais representam 12.912,36 (doze
mil, novecentos e doze reais e trinta e seis centavos), razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o
acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da assistência judiciária aos
agravantes, ante a demonstração de sua hipossuficiência de recursos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a
fim de viabilizar o acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06
de julho de 2022.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004418-36.2022.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000689-51.2022.8.27.2716/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES
AGRAVANTE: WILKER AIRES ARAUJO
ADVOGADO: PABLO ARAUJO MACEDO – OAB/TO 005849
AGRAVADO: MARIZON MENDES MARQUES
ADVOGADA: NURIA GARCIA CAMBLOR WOLNEY – OAB/DF 041736
AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS –
CEBRASPE
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA
PREGRESSA. ÓBICE NAS PREVISÕES DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos autorizadores da
concessão do presente agravo não se revelam presentes, na medida em que o pleito do agravante encontra óbice nas previsões
insertas no Edital Nº 1 – PMTO – CFPE, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 (doc.3, autos de origem), que dita as regras do
certame para o cargo de Soldado do Quadro de Praças da Polícia Militar do Tocantins. 2. Não existe qualquer possibilidade de
se atender a pretensão formulada na exordial, por ser literalmente impossível conceder um tratamento diferenciado ao agravante
que, em tese, não conseguiu lograr êxito na “comprovação negativa de sentença condenatória, transitada em julgado, em âmbito
penal, penal militar e eleitoral [Edital, item 3.1 - evento 1 – EDITAL7, autos de origem], em relação aos demais participantes do
certame. Portanto, descabe proporcionar-lhe o direito de dar prosseguimento ao certame, enquanto que os outros participantes
em condições igualitárias não poderão desfrutar deste benefício, sob pena de ferir o princípio da isonomia entre os candidatos e
a legalidade do certame público. 3. Sabe-se que a regulamentação de um certame público se dá por meio de Edital que, em
razão do princípio da legalidade atinente à Administração Pública, faz lei entre as partes envolvidas, em especial quanto àqueles
candidatos que se inscrevem na concorrência pública aceitando as regras ali previstas. 4. A nomeação e consequente posse em
cargo público de candidato aprovado em concurso dependem do preenchimento dos requisitos exigidos no instrumento
convocatório. E, admitir a posse do impetrante nos quadros públicos sem preenchimento dos requisitos elencados no edital
configura indevida vulneração dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, em detrimento dos
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demais interessados a ingressar no serviço público. 5. Ausente, neste momento processual, a prova inequívoca da probabilidade
do direito, desnecessárias maiores digressões acerca da urgência do provimento postulado, devendo ser observada, no caso
concreto, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que não restou abalada. 6. Inexistindo elemento capaz a
demonstrar a ilegalidade manifesta ou a abusividade da decisão agravada e ante a ausência de comprovação inequívoca do
direito postulado, a manutenção do decisório fustigado é medida que se impõe. 6. Sem honorários advocatícios recursais,
porquanto inexiste anterior condenação em verba honorária, por tratar-se de decisão interlocutória. 7. Recurso conhecido e
desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 12ª SESSÃO
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, com o fim de manter incólume a decisão de primeiro grau. Sem honorários advocatícios recursais,
porquanto inexiste anterior condenação em verba honorária, por tratar-se de decisão interlocutória, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a
Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de
Justiça, MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 06 de julho de 2022.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
1ª escrivania cível
Às partes e aos advogados

Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0001521-63.2021.8.27.2702/TO
AUTOR: MARIA ESTELA DE LIMA e outros
RÉU: ALEXANDRE BATISTA LEITE
INTIMAÇÃO do executado. “SENTENÇA Bem de ver que, tendo o executado pago o débito, resta a este Juízo extinguir a
presente execução, a teor do que dispõe o art, 924, I do CPC, e assim o faço, determinando o arquivamento dos autos, mediante
as cautelas de praxe. Revogo o mandado de prisão. Comunique-se. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO ALVARÁ DE
SOLTURA. P.R.I. GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito”.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais
da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
vir ou dele conhecimento tiver, que por esse meio vem INTIMAR o acusado JÚLIO CÉSAR COELHO DE SOUSA, brasileiro,
união estável, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 14.10.2000, natural de Ananás/TO, filho de Juverci Coelho de Sousa e Ana
Claudia Soares de Sousa, portador do RG nº 1.507.206 SSP/TO, com endereço no Povoado Tapuio, município de Ananás/TO,
atualmente com endereço incerto e não sabido, da sentença proferida no evento 44, nos autos Medidas Protetivas de urgência
(Lei Maria da Penha) Criminal nº 0000538-61.2021.8.27.2703, cuja parte dispositiva final é o seguinte: Diante do exposto, julgo
procedente o pedido formulado na inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas in limine, com a ressalva de
decisão posterior em contrário ou até o trânsito em julgado da ação principal. Sem custas e sem honorários. Cientifique-se o
Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Ananás-TO, 13 de julho de 2022. Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz de Direito. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do
Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 22
de julho de 2022. Eu, Luzinalva Barbosa de Sousa, Técnica Judiciária digitou e subscreveu.

ARAGUAÇU
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1264/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÇU, de 27 de maio de 2022
Dispõe sobre a Divisão de Tarefas nas Serventia Criminal da Comarca de Araguaçu/TO.
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito Titular da Comarca de Araguaçu/TO, no uso de suas atribuições, etc...
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer uma divisão de tarefas de forma racional e igualitária, de modo que todos
servidores possam e devam ser responsáveis pelo cumprimento de processos na mesma proporção e em todas as suas fases;
CONSIDERANDO que, pelo relatório estatístico desta data, na Serventia Criminal tramitam 819 (oitocentos e dezenove)
processos, no sistema E-proc e 87 (oitenta e sete) processos no sistema SEEU com atuação de 02 (dois) Técnicos e 01 (uma)
Escrivã.
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CONSIDERANDO a sugestão de rotina de trabalho e divisão de tarefas constante do Capítulo 8 da Consolidação das Normas
Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, instituída pelo Provimento nº 11/2019;
CONSIDERANDO os termos do SEI n° 22.0.000007963-8.
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a Portaria Nº 598/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÇU, de 16 de março de 2022.
Art. 2º - Implantar a divisão de trabalhos no cartório criminal desta comarca de acordo com o digito final dos processos, sendo
que cada servidor ficará responsável pelo cumprimento de todas as atividades processuais nos feitos com os dígitos finais a ele
designados, devendo trabalhar com todos os tipos de matérias, sendo que nos processos correspondentes aos seus dígitos.
Art. 3º - Todos os dígitos finais dos processos possuem a mesma quantidade de feitos, uma vez que são distribuídos de forma
igualitária.
Art. 4º - O digito final é o numero anterior ao dígito verificador.
Parágrafo único - No processo eletrônico que tenha o seguinte número: 5000537.53.2015.827.2717, o digito final é o ‘’7’’.
Art. 5º - A divisão acima referida será feita da seguinte forma:
NO CARTÓRIO Criminal:
1) Técnico: TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 0 à 4.
- Atendimento ao público referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 0 à 4.
- Alimentação do sistema Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) com dígitos finais 0 à 4.
- Inserir guias de execuções penais no sistema SEEU, referentes aos processos de conhecimento com dígitos finais 0 à 4.
- Movimentar sistema SEEU no regime Semiaberto.
- Demais determinações deste juízo.
2) Técnico: HELIO FABIO LEMOS DE ALMEIDA
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 5 à 9.
- Atendimento ao público referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 5 à 9.
- Alimentação do sistema Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) com dígitos finais 5 à 9.
- Inserir guias de execuções penais no sistema SEEU, referentes aos processos de conhecimento com dígitos finais 5 à 9.
- Movimentar sistema SEEU no regime Aberto.
- Demais determinações deste juízo.
3) Escrivã Judicial: JOCELIA PEREIRA DE MACEDO PEREIRA
- Movimentar os processos no sistema E-Proc que forem inseridos em localizador próprio.
-Movimentar sistema SEEU no regime Pena de Multa.
- Fazer a alimentação de todos os sistemas utilizados no cartório criminal, incluindo-se o SEI, Malote Digital, Presos Provisórios,
salvo a alimentação do sistema Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP).
- Demais determinações deste juízo e outras próprias do cargo.
Art. 6º - Os servidores do cartório deverão analisar semanalmente os processos com decurso de prazo de intimações de partes,
expedição de cartas precatórias e ofícios, praticando os atos ordinatórios do Provimento n°. 11/2019/CGJUS, no que couber.
Art. 7º - A Escrivã Judicial deverá consultar o Sistema SEI, Malote Digital e o e-mail institucional diariamente, e dar
impulsionamento necessário aos processos e solicitações/ requisições que forem remetidos à unidade.
Art. 8º - Os servidores do cartório deverão verificar a qualificação das partes, a classe da ação, o assunto e a competência do
processo correspondem ao pedido veiculado na inicial e à fase processual, procedendo às retificações que se fizeram
necessárias e, após, lançar.
Art. 9º - O servidor TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA, sem o prejuízo de suas funções irá auxiliar o Secretário do Juízo na
Diretoria do Foro.
Art. 10º - As audiências cíveis e criminais são e continuarão sendo realizadas com o auxílio do Servidor contratado, que também
é lotado no Cartório Criminal, cabendo a este realizar e acompanhar todo o procedimento das gravações das oitivas,
suporte/orientação às partes e Advogados para acesso à sala online, confecção das atas das audiências, inclusões das atas aos
autos e as movimentações de encaminhamento dos processos aos cartórios cível e criminal, para que o servidor responsável
pelo respectivo processo, de acordo com o dígito, pratique os demais atos em relação ao feito.
Art. 11º - Nas férias ou afastamento dos servidores do cartório cível, todos os atos dos processos do servidor de férias ou
afastado serão realizados pelo seu substituto automático, da seguinte forma:
I – Nas férias ou afastamento do servidor JOCELIA PEREIRA DE MACEDO PEREIRA, todos os processos a ele atribuídos
passarão para HELIO FABIO LEMOS DE ALMEIDA (1ª substituto automático) e, na ausência desta, para TIAGO ELIAS
TEIXEIRA DE ALMEIDA (2º substituto automático).
II - Nas férias ou afastamento da servidora HELIO FABIO LEMOS DE ALMEIDA, os processos a ela atribuídos passarão para a
servidora TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA (1ª substituta automática) e, na ausência desta, para JOCELIA PEREIRA
DE MACEDO PEREIRA (2ª substituta automática).
III – Nas férias ou afastamento do servidor TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA, os processos a ele atribuídos passarão para
o servidor JOCELIA PEREIRA DE MACEDO PEREIRA (1º substituto automático) e, na ausência deste, para HELIO FABIO
LEMOS DE ALMEIDA (2ª substituta automática).
Art. 12º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixe-se uma cópia da presente portaria no mural deste fórum e entregue uma cópia para
cada servidor.
Dê-se conhecimento à presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins e à Corregedoria Geral de justiça deste Estado.
Araguaçu – TO, 27 de maio de 2022.
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA
Juíza de Direito Titular e Diretora do Foro

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

Edital de citação e intimação com prazo de 15 dias
Francisco Vieira Filho, Juiz de direito titular da 1ª vara criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na
forma da Lei FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital
CITAR o (a) acusado(a): JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA, brasileiro, união estável, nascido aos 29/07/1985, natural de UruçuíPI, filho de Maria Auxiliadora dos Santos e de Jonas Ferreira de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº. 801.200.912-91, portador do
RG nº. 1257878, residente na Rua 17, nº 01, Qd. 19, Lt. 528, Setor Monte Sinai, Araguaína.TO e/ou Rua 17, Lt. Qd. 20, Lt. 01,
Setor Monte Sinai, Araguaína/TO e/ou na Rua Getúlio Vargas, nº 65, Bairro Senador, Araguaína/T, o(a) qual foi denunciado(a)
nas penas do art. 306, caput, c/c art. 298, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, nos autos da ação penal nº 000550628.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado
oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor
constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca
de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, 28 de julho de 2022. Eu, Horades da Costa Messias, técnica judiciária, digitei o presente.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 00074437320218272706, requerida por LEUDIMAR
PEREIRA GUEDES, brasileira, solteira, auxiliar de lavanderia, residente e domiciliada na Rua Wanderson Araújo, nº 314, Setor
Ana Maria, CEP: 77.828-390, Araguaína-TO, move em face de RENATA PEREIRA GUEDES, brasileira, solteiro, deficiente
mental, residente e domiciliada na Rua Wanderson Araújo, nº 314, Setor Ana Maria, CEP: 77.828-390, Araguaína-TO. Pelo MM.
Juiz, no evento 34 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, com fundamento no artigo
755, I e II, do CPC, nomeio CURADOR(A) em favor da parte Requerida RENATA PEREIRA GUEDES, na pessoa de sua
Mãe LEUDIMAR PEREIRA GUEDES, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a)
Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens,
levantamento e/ou transferência de quantias referentes à seguro, previdência privada, investimentos, ações e pactuação de
empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no
artigo 6.º, da Lei n.º 13.146/2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos
públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de
benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Fica dispensada a especialização de
hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de
benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas, na forma do artigo 1.774, do
Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas
naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e
no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a)
Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. P. R. Intimem-se
eletronicamente as Partes e o Ministério Público. Sendo requerida a dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e
homologo a dispensa, antecipadamente. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou
intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como
WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento),
e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006
(art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248,
249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Considerando o reduzido
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número de Oficiais de Justiça da Comarca de Araguaína-TO, a impossibilidade de darem vazão aos mandados judiciais
expedidos diariamente, e a necessidade de garantir uma prestação jurisdicional célere e eficaz, NOMEIO, com amparo no
Provimento n.º 11/2019, da CGJUS/TO (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça-CNGC), alterado
pelo Provimento n.º 23/2021, da CGJUS/TO, em conformidade com a zona/região de atuação, oficiais de justiça ad hoc nas
pessoas dos servidores cedidos, Edmilson Melo Santos, Gabriel Batista de Sousa Silva, Manoel Pereira Lemos Filho, Marcos
Natan Santos de Miranda e Robert Alexandre Amorim. Ressalto que a presente nomeação não impede a atuação do Oficial de
Justiça de carreira a quem, eventualmente, for distribuído o mandado. E que a distribuição dos oficiais ad hoc por
zona/região/localidade compete à Diretoria do Foro. Expeça-se o necessário para o cumprimento da Sentença. Interposto
eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Não havendo interposição de recursos, certificado o trânsito em julgado, com expressa
menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, CPC), cumpridas as determinações legais, lavrado o termo respectivo, dê-se
baixa definitiva no sistema eletrônico". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na
forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706 e
chave 716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça
do
Estado
do
Tocantins.
Link
de
acesso
ao
processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publ
ica DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e oito dias do mês de julho de
dois mil e vinte e dois (28/07/2022),. Eu, Thaynara Kelly de O. Silva, Estagiária/ Mat. 363636, digitei e conferi.

3ª vara cível
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0023740-58.2021.8.27.2706, Chave nº702347476921
proposta por ANA LUIZA VIEIRA DE SOUSA em desfavor de LUSO CARVALHO DA SILVA sendo o presente Edital para CITAR
os TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, por todos os termos da ação, onde a requerente requer que seja declarado
domínio do imóvel usucapiendo denominado: Lote 0014, Quadra 0022, Matrícula nº M-25.149, Planta 01.18.022.0320.01, CCI
47135, Residencial Itaipu, com um total de 446,87 m², localizado à Avenida Blumenau, s/n, Quadra 22, Lote 14, esquina com a
Rua Camboriú, Setor Itaipu, na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, para, querendo, contestar a ação no prazo de
15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 9 a seguir transcrito:"1- CITAÇÃO de ESPOLIO DE
LUSO CARVALHO DA SILVA, através de seus herdeiros/inventariante, na AVENIDA CORONEL FLEURY Nº 788, SETOR
ELDORADO, NESTA CIDADE. 2- CITAÇÃO dos confrontantes:Sr.ª Francisleia Silva Cruz, inscrita no CPF nº 922.128.321-68,
telefone (63) 99227-9861 (WhatsApp), residente na RUA NEMESIO 241, BAIRRO SÃO JOÃO, ARAGUAINA - TO, CEP
77807100; Sr. José Antônio da Silva, inscrito no CPF nº 414.511.392-68, residente e domiciliado na Rua Blumenau, QD 22, LT
15, St. Itaipu, NESTA CIDADE.Defiro a gratuidade da justiça.Cite-se o requerido e os confinantes por mandado, e os terceiros
eventuais interessados, por meio de edital com prazo de 40 (quarenta) dias, para, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação,
sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (artigo 344 do
NCPC). Advirta-se que o prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada do último mandado ou Carta precatória devidamente cumprido
(artigo 231 do novo CPC). Intimem-se a União, o Estado e o Município de Araguaína, para caso queiram manifestar-se sobre
interesse na causa. Após respostas, vista ao Ministério Público para manifestação, tudo nos termos do art. 178 e seguintes do
Novo Código de Processo Civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e quatro
dias do mês de Junho do ano de 2022. Eu Darcinéa Pereira Ribas Scalon, Servidora do Judiciário, que digitei. Alvaro Nascimento
Cunha - Juiz de Direito

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 000688548.2014.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de COUTINHO & PEREIRA LTDA, CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA e OSMANO DA COSTA COUTINHO, CNPJ/CPF nº
11.219.994/0001-58, 658.579.505-97 e 605.083.611-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da Decisão
proferida no evento n.º 105 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do
artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 73) para determinar a inclusão da
pessoa jurídica e dos executados no cadastro de proteção de crédito (SERASAJUD). Determino ao Cartório que: 1.
Intimem-se as partes da presente decisão; 2. Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5237 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

10

empresa executada e dos sócios no cadastro de inadimplentes. 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 26 dias do mês de julho de
2022. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): JOSE GONZAGA MATIAS DE MACEDO - CPF/CNPJ n°: 566.069.661-91, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 002129016.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 7.527,74 (sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), representada pela CDA n°
20190015090 e 20190015091, datada de 29/08/2019, 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: "(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 26 dias do mês de julho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5986136
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): JOANA PEREIRA DA SILVA - CPF n°: 633.444.671-15, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0017513-52.2021.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.248,99
(dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), representada pela CDA n° 20210042788, datada de
16/07/2021, 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 editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.
Intime o exequente acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do executado 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 a
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. 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 26 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 - N° 5918402
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): SEBASTIAO ALVES BABUGEN, pessoa fisica, inscrito no CPF sob de n° 169.779.631-15, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0029791-56.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 5.831,68 (cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), representada pela CDA
n° 20190028224, datada de 09/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 40 - DECDESPA1, a
seguir transcrito: "(2 - Promova a citação da executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º,
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inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais. Araguaina-TO, 25 de maio de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.)" E
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,
aos 18 dias do mês de julho de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 5890704
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA a empresa executada TERRAPLAN COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, pessoa
juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 07.581.257/0001-23, na pessoa de seu representante legal, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
5000528-69.2011.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO
TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 9.031,55 (nove mil, trinta e um reais
e cinquenta e cinco centavos), representada pela CDA n° C-1783/2011, datada de 22/08/2011, 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, proferido no evento 79 - DECDESPA1, a seguir transcrito: "(2 - Promova a citação da executada por meio de
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais. Araguaina-TO, 24/05/2022.
Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes
Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): LUCRECIO TEIXEIRA VIEIRA - CPF/CNPJ n°: 08737886134, por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024275-21.2020.8.27.2706, que
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.948,05
(dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), representada pela CDA n° 20200043039, 20200043040 e
20200043041, datada de 01/09/2020, 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: "(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 28 dias do mês de julho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): MARCULINA ALVES DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 28753984153, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 002492131.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 1.229,04 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos), representada pela CDA n° 20200050851,
datada de 09/11/2020, 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: "(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
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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 28 dias do mês de julho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): FRANCISCO PEREIRA FARIAS - CPF/CNPJ n°: 128.586.762-91, por estar atualmente em lugar incerto
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025275-56.2020.8.27.2706,
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$
1.458,36 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), representada pela CDA n° 20200044504, datada
de 25/09/2020, 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: "(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 28 dias do mês de julho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): BALTAZAR MOREIRA - CPF/CNPJ n°: 06879560130, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022873-36.2019.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.764,02
(seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), representada pela CDA n° 20190015559 e 20190015560,
datada de 04/09/2019, 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: "(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 28 dias do mês de julho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): JOSE SOARES DA CRUZ - CPF/CNPJ n°: 145.479.613-87, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026271-54.2020.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.135,46
(um mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20200036945, datada de 02/06/2020,
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
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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: "(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 28 dias do mês
de julho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6007932
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): MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS - CPF n°: 591.690.281-68, por estar atualmente em lugar incerto
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0016452-59.2021.8.27.2706,
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$
1.566,28 (um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), representada pela CDA n° 20210038442, datada
de 01/07/2021, 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 editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.
Intime o exequente acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do executado 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 a
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. 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 28 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 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): MARIA DO SOCORRO TORRES DE ANDRADE - CPF/CNPJ n°: 715.457.003-20, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 002729872.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 2.140,04 (dois mil, cento e quarenta reais e quatro centavos), representada pela CDA n° 20200051054,
datada de 16/11/2020, 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: "(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 28 dias do mês de julho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO 30 DIAS) Nº 6008025
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): MARIA DE LOURDES GALVAO BRITO DE SOUZA - inscrita sob o CPF n°: 949.329.641-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0006543-27.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 4.025,53 (quatro mil, vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), representada pela CDA n°
20200000218, datada de 09/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
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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 proferido np evento n° 17 a seguir transcrito:
"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, DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 15, proceda com a CITAÇÃO POR
EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos;" E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 28
dias do mês de julho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): JUTENICE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 333.788.001-00, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 002629145.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 1.191,28 (um mil, cento e noventa e um reais e vinte e oito centavos), representada pela CDA n°
20200050585, datada de 26/10/2020, 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: "(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 28 dias do mês de julho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar
Judiciário, que o digitei.

Cepema
Intimações aos advogados

EXECUÇAÕ PENAL AUTOS Nº 5000444-19.2021.8.27.2706. DESPACHO.
Determino à Serventia: 1. Intime-se o(a) Reeducando(a), via defesa técnica, ADVOGADO ALMIRO DE FARIA JUNIOR
TO007596 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.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0002702-53.2022.8.27.2706
Acusado: HELIO SANDRO DOS SANTOS SILVA
Vítima: MARIVAN MENDES GRACIANO
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MARIVAN MENDES GRACIANO,
brasileira, união estável, do lar, nascida no dia 24/06/1979, natural de Marabá-PA, filha de Rosalia Mendes Pereira e Salvador
Graciano Ramos, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo
segue transcrito: "Trata-se da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado Tocantins, em desfavor de HELIO SANDRO
DOS SANTOS SILVA, ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº
11.340/06, em que figura como vítima MARIVAN MENDES GRACIANO. Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário,
uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo
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diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de
forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe oferecimento de defesa...".

Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Nº dos Autos: 0015701-72.2021.8.27.2706
Acusado: JOSÉ DE JESUS DELMONDES
Vítima: POLIANA DA SILVA REIS
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): POLIANA DA SILVA REIS,
brasileira, solteira, do lar, nascida em 10/10/1980, natural de Araguaína-TO, filha de Maria do Carmo da Silva Reis e Francisco
Batista dos Reis, portadora do RG n° 1.152.056 SSP/TO, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Recebo a denúncia ofertada, sob o
rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395
do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e
narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe oferecimento de defesa...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0014672-84.2021.8.27.2706
Acusado: E.B.A
Vítima: M.S.DA.S
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: E.B.A, brasileiro, solteiro, representante
comercial, natural de Porto Nacional-TO, filho de Joaquina Brito Aguiar e João Batista Rodrigues Aguiar, cadastrado no CPF de
nº 877.698.671-34, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "... Trata-se de requerimento de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado
por M.S.DA.S em face de E.B.A, ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a
Lei nº 11.340/06. O requerimento foi deferido (05), porém a vítima afirmou não ter mais interesse no prosseguimento do feito
(evento 21). Intimada a se manifestar, a Defensora da vítima não se opôs ao pedido de revogação (evento 25). Nesse contexto,
faz-se imperioso o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista a desistência da ofendida. Saliente-se que, em caso de
nova agressão praticada pelo requerido contra a vítima, poderá ela postular novamente medidas para a sua proteção. Ante o
exposto, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor da vítima neste feito. Para conhecimento
de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do
Tocantins, 28 de Julho de 2022. Eu, Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e subscrevi.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0018757-84.2019.8.27.2706
Acusado: GERISMAR ALVES DA SILVA
Vítima: ROSIVÂNIA JARDIM DA SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ROSIVÂNIA JARDIM DA
SILVA, brasileira, solteira, manicure e pedicure, natural de Ananás-TO, nascida aos 17/08/1985, filha de Maria das Graças
Jardim da Silva e Darcy Filho da Silva, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos
em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia
para: ABSOLVER GERISMAR ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, serralheiro, natural de São Félix do Xingu-PA, nascido em
11/01/1984, filho de Jacinto Ferreira da Silva e de Gerusa Alves Leite, portador do CPF n°. 006.498.711-62, com base no art.
386, VII, do CPP, da imputação dos artigos 147, 129, §9ª, c/c artigo 61, alíneas “a” e “f”, todos do Código Penal, 21 do DecretoLei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, também do Código Penal e 24-A da Lei
11.340/2006, aplicando-se o disposto nesta última. CONDENAR GERISMAR ALVES DA SILVA, acima qualificado, nas penas do
24-A da Lei 11.340/2006...".
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0003187-24.2020.8.27.2706
Acusado: FABSON ALVES MARTINS
Vítima: SHEILA CRISTINA VILAS BOAS
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): FABSON ALVES
MARTINS, brasileiro, convivente em união estável, eletricista, nascido aos 10/09/1979, natural de Gurupi/TO, filho de Maria das
Graças Alves Martins, CPF n° 879.414.491-53, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes
os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR FABSON ALVES MARTINS, brasileiro, convivente em união estável,
eletricista, nascido aos 10/09/1979, natural de Gurupi/TO, filho de Maria das Graças Alves Martins, CPF n° 879.414.491-53,
como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/2006...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0003187-24.2020.8.27.2706
Acusado: FABSON ALVES MARTINS
Vítima: SHEILA CRISTINA VILAS BOAS
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): SHEILA CRISTINA VILAS
BOAS, brasileira, convivente em união estável, cabeleireira, nascida em 18/10/1975, natural de Juazeiro-BA, filha de Maria da
Silva Vilas Boas e Odezio Silvestre Vilas Boas, inscrita no CPF n° 774.904.601-15, atualmente em local incerto ou não
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo
mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR FABSON ALVES
MARTINS, brasileiro, convivente em união estável, eletricista, nascido aos 10/09/1979, natural de Gurupi/TO, filho de Maria das
Graças Alves Martins, CPF n° 879.414.491-53, como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/2006...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0007435-96.2021.8.27.2706
Acusado: LUCIANO GONÇALVES QUIRINO
Vítima: MAIRIS MARINHO COSTA DA SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MAIRIS MARINHO COSTA DA
SILVA, brasileira, união estável, estudante, filha de Fernando Domingos da Silva e Osmarina Marinho Costa da Silva, nascida
aos 06/09/1989, CPF:036.148.871-89, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos
em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o
pedido formulado na denúncia para CONDENAR LUCIANO GONÇALVES QUIRINO, brasileiro, convivente em união estável,
motorista, nascido em 30/11/1976, natural de Itapirapuã-GO, filho de Dorival Quirino Gonçalves e Olga Gonçalves Quirino,
portador do RG nº 123058 SSP/TO, CPF nº 6 849.674.801-44, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal,
com implicações da Lei 11.340/2006...".
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0016679-20.2019.8.27.2706
Acusado: CARLOS ADRIANO RIBEIRO DE MIRANDA
Vítima: VÂNIA CARDOSO DE ARAÚJO
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ...., atualmente em local incerto
ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...julgo parcialmente
procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR CARLOS ADRIANO RIBEIRO DE MIRANDA, brasileiro, casado,
natural de Araguaína/TO, nascido aos 30/06/1974, filho de Maria Izete Ribeiro de Miranda e Osmar Ribeiro de Miranda, inscrito
no CPF nº 591-680.051-72, nas penas dos artigos 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e 21 do Decreto-Lei
3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplicando-se a ambos o disposto
na Lei 11.340/06. (...) fica o acusado, já qualificado, CARLOS ADRIANO RIBEIRO DE MIRANDA, definitivamente condenado, em
primeira instância, a 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção e a 29 (vinte e nove) dias de prisão simples." Para
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conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, xx de xxxx de xxxx. Eu, Ana karollyny Passos de Abreu, Chefe de secretaria, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Nº dos Autos: 0016410-78.2019.8.27.2706
Acusado: MARCOS PIRES DE SOUSA
Vítima: MARIANA FRANÇA DA SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MARCOS PIRES DE SOUSA,
brasileiro, em união estável, serviços gerais, natural de Araguaína/TO, nascido aos 25/08/1993, filho de Valdivino Pires de Sousa
e Rosa de Sousa, portador do RG n°. 1.323.612 SSP-TO e CPF n°. 066.670.431-74, atualmente em local incerto ou não
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, e por tudo
mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR M.P. DE S., brasileiro, em união
estável, serviços gerais, natural de Araguaína/TO, nascido aos 25/08/1993, filho de Valdivino Pires de Sousa e Rosa de Sousa,
portador do RG n°. 1.323.612 SSP-TO e CPF n°. 066.670.431-74, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, c/c o artigo
61, inciso II, alínea “f”, e artigo 129, § 9º, todos do Código Penal, observando-se o concurso material de infrações, previsto artigo
69, caput, do Código Penal. Fica o acusado, definitivamente condenado, em primeira instância, a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de detenção".Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, nove de junho de dois mil e vinte e dois. Eu, Ana Karollyny Passos de Abreu, lavrei
e subscrevi.

ARRAIAS
1ª escrivania cível
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE
CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do Tocantins,
a Ação de Usucapião, Autos n° 0000260-08.2022.8.27.2709, movida por SEBASTIÃO FERREIRA LANDIM em desfavor de
HENRIQUE PINTO ECHENIQUE. Nestes autos, o MM. Juiz de Direito, através da decisão, evento 11, MANDOU CITAR
TERCEIROS E INTERESSADOS, a fim de que tomem ciência do teor da presente ação, sendo-lhes facultado consultar o
processo a qualquer tempo, nos termos do artigo 695 do CPC, e que o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias,
sob pena de presumir-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 344 do CPC). E, para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum
desta Comarca, em lugar público de costume, na forma legal. Dado e passado nesta cidade e Comarca, no Cartório Cível, data
do protocolo eletrônico. Eu, Matheus Gonçalves Barbosa, Estagiário, digitei.

Às partes e aos advogados

Classe Judicial: Ação de Interdição c/c Curatela, com pedido liminar de Antecipação dos Efeitos desta
Autos n°: 0002692-68.2020.8.27.2709
Pólo Ativo: Maria de Lourdes Antonio da Silva
Advogado: Dra. Juliana Maria Prata Borges Silva – OABMG 087487
Pólo Passivo: Nayara da Silva Rodrigues
Advogado: Defensoria Pública
Sentença: “Cuidam os autos de Ação de Interdição c/c Curatela, com Pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos
Desta promovida por MARIA DE LOURDES ANTONIO DA SILVA em face de NAYARA DA SILVA RODRIGUES, todos
qualificados nos presentes autos. Alega a requerente, em suma, que é genitora da requerida, o qual é portadora de epilepsia e
transtorno mental desde a idade infantil, doenças que lhe trazem incapacidade para a prática das atividades do cotidiano; que faz
uso de medicamentos fortes, Gardenal 100mg e Carbamazepina 200mg; que a requerida não é possuidora de patrimônio e vive
de renda de seu benefício. Deferida a tutela de urgência, declarando-se a interdição provisória da requerida, nomeando-lhe
curadora a autora. Restou determinado ainda, que fosse expedido mandado de citação da promovida, devendo o oficial de
justiça constatar se a mesma tinha entendimento sobre o caráter do presente feito, e intimar a sua curadora para comparecer na
Defensoria Pública, a fim de providenciar o contraditório no feito, atuando aquela instituição como curadora da incapaz. Por fim,
foi determinado a remessa dos autos à Junta Médica do TJTO para realização de perícia. A Defensoria Pública manifestou no
evento n. 21. Laudo pericial apresentado no evento n. 41. As partes manifestaram sobre o laudo (evento n. 46 e 48). O
ilustre parquet, considerando a prova produzida, pugnou pelo acolhimento do pedido (evento n. 52). Relatados, decido. Não há
vícios ou nulidades a serem declaradas, estando o feito apto a julgamento do mérito. Não há dúvida sobre a incapacidade da

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5237 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

18

curatelada, apresentando quadro de retardo mental e epilepsia, fazendo uso de Gardenal 100mg e Carbamazepina 200mg, de tal
forma que a torna incapaz de gerir sua própria vida sem auxílio permanente de terceiros, conforme demonstra o relatório médico
acostado ao feito (evento n. 1) e laudo pericial (evento n. 41). No mérito, o pedido de curatela deve ser analisado à luz das
disposições do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória
ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma
que uma das causas de interdição é a impossibilidade da pessoa exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que
transitória. Todavia, com o advento da Lei n. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não se trata mais de pessoa
absolutamente incapaz, mas sim relativamente, haja vista que a curatela se restringe a atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial e passa a ser uma medida extraordinária (art. 85) sem, contudo, subtrair da pessoa sua
autonomia para questões existenciais quando puderem exprimir sua vontade. Sobre o tema, a doutrina dispõe que: Em louvável
opção garantista, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência confere ênfase à extensão da curatela: somente afeta os atos
patrimoniais. Portanto, o curatelado sofre restrições para a prática de atos patrimoniais, reclamando a presença de representante
ou assistente, a depender da extensão de sua curatela. Os atos de índole existencial podem ser praticados diretamente pela
pessoa curatelada, independente de representação ou de assistência. (…) Os atos existenciais defluem da própria personalidade
do titular, intrínsecos à sua humanidade. Por isso, a curatela somente alcança atos de índole econômica, como negócios
jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a compra e venda, a doação, o empréstimo, a assunção de dívidas, a
transferência de bens e direitos, etc. (FARIAS, Cristiano Chaves. CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto
da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). No caso em exame, constata-se que a curatelada não
possui condições de reger a si próprio e administrar seus bens, necessitando de cuidados de terceiros, diante dos transtornos
apresentados. Demonstrado nos autos que a autora é genitora da curatelada, e que esta em razão das enfermidades encontrase incapaz de gerir seus bens e vida civil, é de se confirmar a decisão liminar e tornar definitiva a interdição da requerida,
consolidando a curatela a requerente. Outrossim, não se mostra necessária a produção de outras provas, já que o conjunto
probatório carreado aos autos é suficiente para o julgamento da lide e a pessoa que postula o exercício da curatela comprova ser
genitora da ré e, portanto, legitimada para assumir tal encargo. Quanto aos limites da curatela, diante de toda prova dos autos
acerca das condições da parte requerida, necessário que seja estabelecida em sua totalidade para as questões patrimoniais e
negociais, mormente a administração de eventual benefício previdenciário, haja vista o estado de declínio cognitivo importante da
parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela em sua totalidade enquanto perdurar a incapacidade. Por fim,
considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em caso de eventual melhora, a fim de se evitar que a presente
decisão se torne inócua com o passar do tempo, hei por bem não fixar prazo de duração, bem como entendo desnecessário
delimitar os atos negociais e de disposição patrimonial sujeitos à curatela, vez que esta abrangerá a totalidade dos negócios
jurídicos. Posto isso, ante a fundamentação retro, com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, EXTINGO o
feito com resolução do mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar a curatela em favor de NAYARA DA SILVA
RODRIGUES, que deverá ser representada nos atos relacionados à administração do patrimônio e questões negociais,
considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma consciente, enquanto perdurar a incapacidade. Nomeio
curadora MARIA DE LOURDES ANTONIO DA SILVA, que não poderá de qualquer modo alienar ou onerar bens móveis,
imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes a curatelada, sem autorização judicial. Eventuais valores percebidos junto a
entidade previdenciária e as rendas/proventos ou direitos hereditários em nome da curatelada deverão ser aplicados
exclusivamente no seu tratamento, alimentação e bem-estar. Com supedâneo no artigo 84, § 4º, da Lei n. 13.146/2015, a
curadora deverá apresentar anualmente contas de sua administração, apresentando o balanço do respectivo ano. Lavre-se o
termo de curatela, constando as restrições acima, e intime-se a curadora para prestar compromisso nos termos da lei.
Dispensada a caução, ante a idoneidade moral da curadora, com fulcro nas disposições do artigo 1.745, parágrafo único c/c
artigo 1.781, do Código Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III,
do Código Civil, promovam-se as publicações e os registros necessários. Isento a parte requerida de custas e honorários, na
medida em que lhe concedo os benefícios da assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os documentos
necessários e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.
Arraias/TO, na data certificada pelo sistema.”
Classe Judicial: Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela em Antecipação de Tutela
Autos n°: 0000145-84.2022.8.27.2709
Pólo Ativo: Milton Cezar Moura
Advogado: Dra. Vanda Alves Lopes – OAB/TO 004795
Pólo Passivo: Maria Alves de Moura
Advogado: Defensoria Pública
Sentença: “Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela em Antecipação de Tutela proposta por MILTON CÉZAR
MOURA em desfavor de MARIA ALVES DE MOURA. Aduz o requerente que é filho da requerida, o qual é portadora de
demência Alzheimer, sendo necessário a nomeação de curador para representá-la, pois não possui condições de realizar
movimentações financeiras para prover a própria manutenção, dependendo de medicamentos e cuidadoras diuturnamente. Por
fim, requereu sua nomeação, em caráter liminar, como curador provisório da promovida para representá-la. Devidamente
intimado, o Ministério Público opinou pelo deferimento da tutela de urgência (evento n. 11), que foi concedida. A requerida foi
citada e a Defensoria Pública apresentou manifestação no evento 24 concordando com pedido. Ao final o Ministério Público
opinou pela confirmação da liminar e deferimento do pedido. Relatados, decido. Não há vícios ou nulidades a serem declaradas,
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estando o feito apto a julgamento. Não há dúvida sobre a incapacidade da curatelada, decorrente das sequelas da demência,
atingindo suas faculdades físicas e mentais de tal forma que a torna incapaz de gerir sua própria vida sem auxilio permanente de
terceiros, conforme demonstram os laudos contidos nos autos. Destaco trecho do parecer ministerial: “Aplica-se normas do
Estatuto do Idoso e inclusive da Lei n° 13.146/2015, considerando que as limitações e impedimentos de natureza intelectual e
mental decorrentes da demência. Portanto, é legítima a aplicação da regra doa 1.767, I, do Código Civil considerando
documentos médicos acostados apontando necessidade de curatela para proteção dos direitos fundamentais dessa pessoa com
deficiências nos termos da Lei n° 13.146/2015 e impedimento de praticar os atos da vida civil de forma livre e com discernimento
mormente em face dos problemas de saúde decorrentes da demência, sopesando também regras dos artigos 84 e 85, da Lei n°
13.146/2015, que dispõem” O pedido de curatela deve ser analisado à luz das disposições do artigo 1.767, inciso I, do Código
Civil: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma que uma das causas de interdição é a
impossibilidade da pessoa exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que transitória. Todavia, com o advento da Lei
n. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não se trata mais de pessoa absolutamente incapaz, mas sim relativamente,
haja vista que a curatela se restringe a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e passa a ser uma
medida extraordinária (art. 85) sem, contudo, subtrair da pessoa sua autonomia para questões existenciais quando puderem
exprimir sua vontade. Sobre o tema, a doutrina dispõe que: Em louvável opção garantista, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência
confere ênfase à extensão da curatela: somente afeta os atos patrimoniais. Portanto, o curatelado sofre restrições para a prática
de atos patrimoniais, reclamando a presença de representante ou assistente, a depender da extensão de sua curatela. Os atos
de índole existencial podem ser praticados diretamente pela pessoa curatelada, independente de representação ou de
assistência. (…) Os atos existenciais defluem da própria personalidade do titular, intrínsecos à sua humanidade. Por isso, a
curatela somente alcança atos de índole econômica, como negócios jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a
compra e venda, a doação, o empréstimo, a assunção de dívidas, a transferência de bens e direitos, etc. (FARIAS, Cristiano
Chaves. CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016). No caso em exame, constata-se que a curatelada não possui condições de reger a si próprio e administrar
seus bens, necessitando de cuidados de terceiros. Outrossim, não se mostra necessária a produção de outras provas, já que o
conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para o julgamento da lide e a pessoa que postula o exercício da curatela
comprova ser filha e, portanto, legitimada para assumir tal encargo. Quanto aos limites da curatela, diante de toda prova dos
autos acerca das condições da parte requerida, necessário que seja estabelecida em sua totalidade para as questões
patrimoniais e negociais, mormente a administração de eventual benefício previdenciário, haja vista o estado de declínio
cognitivo importante da parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela em sua totalidade enquanto perdurar a
incapacidade. Por fim, considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em caso de eventual remissão da doença
mental, a fim de se evitar que a presente decisão se torne inócua com o passar do tempo, hei por bem não fixar prazo de
duração, bem como entendo desnecessário delimitar os atos negociais e de disposição patrimonial sujeitos à curatela, vez que
esta abrangerá a totalidade dos negócios jurídicos. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar a
curatela em favor de MARIA ALVES DE MOURA, que deverá ser representado nos atos relacionados à administração do
patrimônio e questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma consciente, enquanto perdurar a
incapacidade. Nomeio curador, seu filho, MILTON CESAR MOURA, que não poderá de qualquer modo alienar ou onerar bens
móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização judicial. Eventuais valores percebidos
junto a entidade previdenciária e as rendas/proventos ou direitos hereditários em nome do curatelado deverão ser aplicados
exclusivamente no seu tratamento, alimentação e bem-estar. Lavre-se o termo de curatela, constando as restrições acima, e
intime-se o curador para prestar compromisso nos termos da lei. Dispensada a caução, ante a idoneidade moral do curador, com
fulcro nas disposições do artigo 1.745, parágrafo único c/c artigo 1.781, do Código Civil. Em obediência ao disposto no artigo
755, §3º, do Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, do Código Civil, promovam-se as publicações e os registros
necessários. Consequentemente, decreto a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Isento a parte requerida de custas e honorários, na medida em que lhe concedo os benefícios da
assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os documentos necessários e arquivem-se os autos com as
cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Arraias, na data do protocolo eletrônico. Eduardo Barbosa Fernandes. Juiz de
Direito.

AUGUSTINÓPOLIS
2ª Vara
Atas
ATA DA 2ª REUNIÃO PERIÓDICA DO SORTEIO DOS JURADOS E SUPLENTES QUE DEVERÃO SERVIR NAS SESSÕES
DE JULGAMENTO DA SEGUNDA TEMPORADA DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR DESTA COMARCA DE
AUGUSTINÓPOLIS DO ANO DE 2022.
Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e dois (28/07/2022), às 15:00 horas, na sala das audiências do Fórum local,
onde presente se achavam, o Excelentíssimo Senhor Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª
Escrivania e Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca de Augustinópolis, o representante do Ministério Público, Doutor
Paulo Sérgio Ferreira de Almeida, o Defensor Público, Doutor Alexandre Moreira Maia, o representante da Ordem dos
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Advogados do Brasil, Dr. Aderson Nícolas Lima Freitas, advogado inscrito na OAB-TO 10.424-A, o Serventuário da Justiça
Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, lotado na 2ª Escrivania desta Comarca de Augustinópolis-TO. Em seguida, após
as formalidades legais, em especial à conferência das cédulas, foi determinada a abertura da Urna, sendo sorteados em seguida
pelo Meritíssimo Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri, os seguintes Jurados e Suplentes: JURADOS: 01. ANDRÉIA
PEREIRA DA CONCEIÇÃO; 02. ANA MARIA FREITAS DIAS LIMA; 03. ALÍRIO SÉRGIO MARCELO BATISTA; 04. ALEXANDRE
GONÇALVES DE MORAIS; 05. CHARLES DO EGITO; 06. DOMINGOS FERNANDES BRITO; 07. EDNILTON LEITE DA
COSTA; 08. FRANCISCA ZÉLIA LAURINDO DE SOUSA; 09. FABIANE FERREIRA GOMES; 10. JOSÉ CÍCERO SOBRAL; 11.
MIRON FRANÇA NASCIMENTO; 12. MARCÉLIA XAVIER FERREIRA; 13. MARCOS VINCIUS LOPES SILVA; 14. MARIA
AUGUSTA DA SILVA OLIVEIRA; 15. NEIVA ALMEIDA DE MIRANDA; 16. NEURIMAR PEREIRA MIRANDA; 17. PAULO
GEOVANI CARVALHO DE SOUSA; 18. PATRÍCIA RODRIGUES LEMOS; 19. RENATO SILVA; 20. SHEYLA CRISTINA DA
ROCHA VAZ; 21. TATYANE FERREIRA SALES; 22. VÂNIA MARIA RIBEIERO DA SILVA; 23. VADECI SANTANA SODRÉ; 24.
WESLEY SARAIVA BARBOSA; 25. WENE MORAIS DOS ANJOS. SUPLENTES: 01. ALESSANDRA ARAÚJO CAVALCANTE;
02. ANA LAURA ALVES OLIVEIRA; 03. DANIELA DOS SANTOS; 04. ESTÁCIO TAVARES FILHO; 05. FERNANDO
RODRIGUES CARDOSO; 06. GEAN EMÍLIO PEREIRA DE SOUSA; 07. GILVÂNIA BARBOSA ABREU 08. GUILHERME
OLVEIRA DA SILVA; 09. JÂNIO LEITÃO DA SILVA; 10. KAMILA SOUZA DE SÁ; 11. OSVALDO ALVES DA SILVA; 12.
PATTRÍCA FERNANDES DA SILVA; 13. ROBSON LIMA SILVASILVÂNIA CONCEIÇÃO DINIZ SILVA; 14. MARIA DE JESUS DA
CONCEIÇÃO e 15. VALDEILSON DOS SANTOS MARCELINO. Em seguida, pelo MM. Juiz de Direito foi determinado que fosse
expedido Edital de Convocação dos Jurados com as disposições contidas no artigo 435 do Código de Processo Penal, bem
como Mandados de Notificações dos Jurados de acordo com a lei. Foram inclusos na 2ª Temporada do Tribunal do Júri Popular
desta Comarca de Augustinópolis, os processos criminais abaixo relacionados: Processo nº 0004599-46.2018.8.27.2710, Chave
339102508318. Procedimento Judicial: Ação Penal. Autor: Ministério Público Estadual. Acusado(s): Eduardo Galvão Ferreira.
Incidência: Artigo 121, §2º, incisos I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. Procurador: Defensor Público, Doutor Alexandre
Moreira Maia – DD. Defensor Público desta Comarca de Augustinópolis-TO; Processo nº 0001475-50.20218272710, Chave
523535680721. Procedimento Judicial: Ação Penal. Autor: Ministério Público do Estadual. Acusado(s): Dhefesson Silva
Rodrigues. Incidência: Artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/890. Procurador: Defensor
Público: Doutor Alexandre Moreira Maia, DD. Defensor Público desta Comarca de Augustinópolis-TO; Processo nº 000049805.2014.8.27.2710, Chave 507787521214. Procedimento Judicial: Ação Penal. Autor: Ministério Público Estadual. Acusado(s):
Raimundo Pereira dos Santos Filho. Incidência: Artigo 147do CPB c/c o art. 7º da Lei 11.340/2006 e no art. 121, §2º c/c 14,II c/c
70 por oito vezes, c/c art. 61, II, alínea “I” do CP c/c art.1º, I da Lei 8.072/90. Procurador: Defensor Público, Doutor Alexandre
Moreira Maia, DD. Defensor Público desta Comarca de Augustinópolis-TO; Processo nº 0003489-17.2015.8.27.2710, Chave
431974464615. Procedimento Judicial: Ação Penal. Autor: Ministério Público Estadual. Acusado(s): Ramisson Bandeira Silva.
Incidência: Artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e artigo 121, § 2º incisos I e IV, c/c artigo 14, II,na forma do artigo. 69
(CONCURSO MATERIAL), Todos do Código Penal. Procuradores: Doutores ADEMAR DE SOUSA PARENTE, inscrito na
OAB/TO 6511-A e RUI CARLOS DA SILVA AGUIAR, inscrito na OAB-TO 005387; Processo nº 0000103-66.20218272710,
Chave 550607522121. Procedimento Judicial: Ação Penal. Autor: Ministério Público Estadual. Acusado(s): Alex Batista da Silva.
Incidência: Artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90. Procurador: Defensor Público, Doutor
Alexandre Moreira Maia, DD. Defensor Público desta Comarca de Augustinópolis-TO; Processo nº 0002639-26.2016.8.27.2710,
Chave 536043466816. Procedimento Judicial: Ação Penal. Autor: Ministério Público Estadual. Acusado(s): Agnaldo Freitas da
Silva, Antonio Clemilson Silva Santos, Gabriel França Santos, José Hamilton Ferreira Silva e Rute Lima. Incidência: Artigo 121, §
2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei n.º 8.072/90. Funcionará na defesa dos pronunciados AGNALDO FREITAS DA
SILVA e RUTE LIMA MARINHO, a Doutora CÁSSIA REJANE CAYRES TEIXEIRA, inscrita na OAB-TO sob nº 03414-A.
Funcionará na defesa do acusado ANTONIO CLEMILSON SILVA SANTOS, os Consulentes Doutores ANTONIO EDIVALDO
SANTOS AGUIAR, inscrito na OAB-MA sob nº 005455; GIL WANDISLLEY CIPRIANO MILHOMEM, inscrito na OAB-MA sob o nº
005807 e LUCIMEIRES CAVALCANTE BANDEIRA, inscrita na OAB-MA sob o nº 009313 e FARNÉZIO PEREIRA DOS
SANTOS, advogado inscrito na OAB-MA 009391. Funcionará na defesa do acusado GABRIEL FRANÇA SANTOS, o Doutor
ANTONIO EDIVALDO SANTOS AGUIAR, advogado inscrito na OAB/MA nº 5.455. Funcionará na defesa do acusado JOSÉ
HAMILTON FERREIRA DA SILVA, os advogados constituídos Doutores RUI CARLOS DA SILVA AGUIAR, inscrito na OAB-TO,
sob o nº 005387 e ADEMAR DE SOUSA PARENTE, inscrito na OAB-TO, SOB o nº 06511-A e Processo nº 000012005.2021.8.27.2710, Chave 176971019721. Procedimento Judicial: Ação Penal. Autor: Ministério Público Estadual. Acusado(s):
Josimar da Silva Lima. Incidência: art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. Procurador: Doutor Alexandre Moreira Maia, DD.
Defensor Público titular desta Comarca de Augustinópolis-TO. A presente Ata será assinada pelo Juiz de Direito titular da 2ª
Escrivania de forma eletrônica, a fim de que surta seus jurídicos legais efeitos, o que foi acordado e autorizado pelos presentes.
Nada Mais. Lido e achado em tudo conforme, vai devidamente assinada pelos presentes. Elaborada por mim, Benonias Ferreira
Gomes, Técnico Judiciário, matrícula 43074. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito; o Doutor PAULO SÉRGIO
FERREIRA DE ALMEIDA, Promotor de Justiça, o Doutor ALEXANDRE MOREIRA MAIA, Defensor Público, Doutor ADERSON
NÍCOLAS LIMA FREITAS, Advogado inscrito na OAB-TO sob o nº 10.424-A.
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COLINAS
1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 989.15-22.
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas
do Tocantins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS:
PRIMEIRO LEILÃO: dia 13 de setembro de 2022, a partir das 14h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO
LEILÃO: dia 13 de setembro de 2022, a partir das 15h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5000036-66.2005.8.27.2713
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL EXECUTADOS: LATICINIOS BOM LEITE LTDA E WELLINGTON JUSTINO
FERREIRA ITEM 01: Uma chácara de nº 19, situada no loteamento Bairro Santa Rosa, com área de 5.438,97 m², matrícula
4.512 do Cartório de Registro de Imóveis de Colinas do Tocantins. Sobre o referido imóvel possui uma construção do antigo
laticínio, sendo o seguinte: um galpão fechado com aproximadamente 300,00 m² de área construída, dividido em três repartições,
coberto de telhas de zinco e ferragem. Possui ainda, uma antiga casa residencial, que está em ruínas e murado com placas de
três lajes. O qual foi avaliado no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). ITEM 02: Uma chácara denominada A, Q. J06, situada na rua Juiz de Fora com a Rua São Vicente, setor rodoviário, com área de 3155 m², matrícula 5.914 do Cartório de
Registro de Imóveis de Colinas do Tocantins. Pelas características do imóvel, bem como pela localização do mesmo, e levando
em consideração o atual valor de mercado imobiliário, foi avaliado o bem em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). ITEM 03:
Uma chácara denominada B, Q. J-06, situada na rua Juiz de Fora com a Rua Goiânia, setor rodoviário, com área de 2.198,00 m²,
matrícula 5.913 do Cartório de Registro de Imóveis de Colinas do Tocantins. Pelas características do imóvel, bem como pela
localização do mesmo, e levando em consideração o atual valor de mercado imobiliário, foi avaliado o bem em R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais). (transcrito aqui, conforme o laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça). VALOR TOTAL DA
AVALIAÇÃO: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. VALOR DO
DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 199.872,79 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e nove
centavos), extrato emitido em 25/04/2022. *Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO FERREIRA DE
MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015, único leiloeiro com 10 anos de
experiência especialização com leilões judiciais. COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884,
parágrafo único, CPC/2015): a. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo
ARREMATANTE. b) Na adjudicação: A comissão corresponderá a 1% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. c)
Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 1% do valor do PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS JUSTIÇA
ESTADUAL DE 1ª INSTÂNCIA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS 1ª VARA CÍVEL Processo n. 500003666.2005.827.2713 avaliação e será paga pelo EXECUTADO. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à
vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na
continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o
lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será
permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as
seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor
não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem
por valor que não seja considerado vil, com indicaçãodo prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das
condições de pagamentodo saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o
restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O
valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescida de índice de correção monetária Adotado pelo índice de
correção da vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor
referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está
distriuído o processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais
conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor
privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência,
referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao
crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado 4) Não sendo aceita a
caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista,
ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso
de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento)sobre a soma da parcela inadimplida com as
parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação
(CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances
pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação desteedital,
encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento
prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada
para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem
direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de
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internet,no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos
emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. DAS ASSINATURAS DO
AUTO DE ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes
regras: A). A assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do
relógio da sala de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto
Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do Magistrado, considerar-se-á no
próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E
DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do
Exequente em adjudicá-lo(s), o leiloeiro informa que será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por
meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de
arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão
ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo
Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não
cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a
título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do
anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a
execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante
poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias
seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a
ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma
vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do mencionado artigo. Quem der causa,
deverá responsabilizar-se pela devolução da comissão do leiloeiro. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada
ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos
previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á
imposta,em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão
admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida. VIII Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art.
901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os
fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os
executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais:
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com
penhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889,
inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o
disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimentode
vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível,
nos termos do art. 186 do Código Civil. Ficarão responsáveis por todas as despesas do leiloeiro caso o leilão não tenha
acontecido e caso tenha acontecido, pela comissão de 5% devida ao leiloeiro XIV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisitos necessários, será facultado ao
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último
lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas condições a aceitação ao terceiro lançador e assim
sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente. XV – O leiloeiro, o
executado e o exequente, não terão qualquer responsabilidade por vícios ou problemas omissos no laudo de avaliação. DA
ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos,

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5237 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

23

encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS,
entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE de bem IMÓVEL
RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido
em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002
TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. A
COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta do
arrematante,inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não inclusas
no preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública mínimo de R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser
recolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora
realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do
Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM.
Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do
ARREMATANTE; C) TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o
mínimo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). A taxa
administrativa e a comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser
pagas juntamente com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas
no auto de arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo
pagamento na conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitos as penalidades cabíveis. INFORMAÇÃO DE
ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 4.512: • R.07-M.4.512 – Em 23.05.2002 – ARRESTO – DEVEDOR:
LATICÍNIO BOM LEITE LTDA, WELLINGTON JUSTINO FERREIRA e VIVIANE GUIMARÃES DA SILVA FERREIRA, acima
qualificados. CREDOR: BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA. VALOR DA CAUSA: R$1.566.978,72(um milhao quinhentos e
sessenta e seis mil e novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos). FORMA DO TÍTULO: Auto de Arresto e Termo
de Depósito, datado de 02.05.2002, extraído da Carta Precatória nº 066/02, em tramite pela 1ª Vara Cível desta Comarca, de
ordem do Dr. José Ribamar Mendes Júnior, MM Juiz de Direito. IMÓVEL: O objeto desta matrícula. DEPOSITARIA: Edinéia
Martins Santana Sá. CONDIÇÕES: As constantes no mandado. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • AV.08-M.4.512 – Em
22.08.2002 – Nos termos do Mandado de Registro e Averbação, Indisponibilidade de Bens, nº 594/02, em trâmite pela Vara do
Trabalho de Araguaína-TO, em desfavor de WELLINGTON JUSTINO FERREIRA e VIVIANE GUIMARÃES DA SILVA
FERREIRA, acima qualificados, expedido em 20.08.2002, devidamente assinado pelo Juiz do Trabalho Dr. Francisco Luciano de
Azevedo Frota, processo nº 01-0437/02, fica vedado qualquer transação referente ao bem objeto desta matrícula. (Marly
Conceição B. Newton). Oficiala. • R.09-M.4.512 - Em 29 de novembro de 2017 - ARRESTO - Nos Termos do Mandado de
Execução Fiscal, datado de 09/11/2017, extraído dos Autos n° 5000819-82.2010.827.2713 - Ação de Execução Fiscal, de ordem
do Dr. Marcelo Laurito Paro, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, desta Comarca de Colinas do Tocantins-TO, assinado
eletronicamente por Creuzilene dos Santos Lima Pinheiro – Técnica Judiciária, e Auto de Arresto, Avaliação e Depósito, datado
de 28/11/2017, assinado por Carlúcio Pereira de Arruda - Oficial de Justiça/Ad-Hoc de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto
desta matricula, de propriedade de Wellington Justino Ferreira e sua esposa Viviane Guimarães da Silva Ferreira, retro
qualificados, fica ARRESTADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia da dívida, no importe de R$ 282.998,63
(duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), tendo como Devedor: LATICINIO
BOM LEITE LTDA, CNPJ nº 25.068.248/0001-15 e WELLINGTON JUSTINO FEREIRA e sua esposa VIVIANE GUIMARÃES DA
SILVA FERREIRA. DEPOSITÁRIO PÚBLICO: Luismar Sebastião Luciano Barbosa. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES
CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 5.914: • R.02-M.5.914 – Em 08.05.2000 – HIPOTECA – Certifico que, conforme Cédula de
Crédito Industrial, sob o nº FGI-G-126-00-0001-7, emitida em 05.05.2000, por LATICINIOS BOM LEITE LTDA, acima qualificado,
o imóvel objeto desta matrícula, fica hipotecado a favor do BANCO DA AMAZÔNIA S/A, na qualidade de administrador do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, de acordo com a Lei 7.827, de 27.09.1989, alterada pela Lei 9.126, de
10.11.95, em garantia do Crédito no valor de R$ 1.295.865,95 (um milhão duzentos e noventa e cinco mil e oitocentos e sessenta
e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme vencimento final em 10.05.2002, nas condições constantes do Registro
efetuado sob o nº 2097, Ficha 01, Livro 3-A-Aux. (Maria de Fátima V. Rolin), Suboficiala. • R.03-M.5.914 – Em 23.05.2002 –
ARRESTO – DEVEDOR: LATICÍNIO BOM LEITE LTDA, WELLINGTON JUSTINO FERREIRA e VIVIANE GUIMARÃES DA
SILVA FERREIRA, acima qualificados. CREDOR: BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA. VALOR DA CAUSA: R$1.566.978,72(um
milhao quinhentos e sessenta e seis mil e novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos). FORMA DO TÍTULO:
Auto de Arresto e Termo de Depósito, datado de 02.05.2002, extraído da Carta Precatória nº 066/02, em trâmite pela 1ª Vara
Cível desta Comarca, de ordem do Dr. José Ribamar Mendes Júnior, MM. Juiz de Direito. IMÓVEL: O objeto desta matrícula.
DEPOSITÁRIA: Edinéia Martins Santana Sá. CONDIÇÕES: As constantes no mandado (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. •
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R.04-M.5.914 – Em 23 de setembro de 2003 – PENHORA – Nos termos do Mandado de Execução Fiscal, datado de 20.08.2003
e Auto de Arresto, Avaliação e depósito, datado de 19.09.2003, nº do processo 1.370/03, de ordem da Dra. Etelvina Maria
Sampaio Felipe, Juíza de Direito da 2ª Vara Civil desta Comarca de Colinas do Tocantins-TO, fica penhorado a favor de
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, o imóvel objeto desta matrícula, sendo o valor da causa R$282.998,63 (duzentos e oitenta e
dois mil e novecentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), e o valor da avaliação R$30.000,00 (trinta mil reais).
(Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.05-M.5.914 - Em 09 de dezembro de 2019 - PENHORA - Nos Termos do Oficio nº
321/2019, datado de 05/11/2019 e Decisão, datada de 30/10/2019, Processo n° 5000038- 07.2003.827.2713 - Ação de
Execução Fiscal, ambas, assinada eletronicamente pelo Doutor José Carlos Ferreira Machado, MM. Juiz Substituto,
respondendo da 1ª Vara Cível de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de Laticínios Bom
Leite LTDA, retro qualificado, fica PENHORADO a favor da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em garantia da dívida no valor de R$
142.911,52 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), tendo como devedores:
LATICÍNIOS BOM LEITE e WELLINGTON JUSTINO FERREIRA. Protocolizado sob o nº 38.536, às fls. 121 do livro 1-I em
29/11/2019. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 5.913: • AV.02-M.5.913 – Em
28.04.2000 – AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO – A requerimento do proprietário, instruído com Termo de Habite-se, passado
pela Prefeitura Municipal desta cidade, em 26.04.2000, e planta baixa assinada pelo arquiteto, Wilson L. P. da Motta, CREA RJ
nº 47.666/D, é averbada um prédio industrial, com a área total construída de 510,00m²(quinhentos e dez metros quadrados),
sendo: a) prédio da fábrica, com 367,84m²(trezentos e sessenta e sete metros e oitenta e quatro centímetros quadrados), com
estrutura de concreto e alvenaria, coberto com telhas de alumínio, teto de estrutura metálica, piso de cimento, contendo 11
cômodos, sendo: 04 salas com câmaras frias, sala de embalagens, depósito de sal, casa dos motores, sala de fabricação, sala
de pasteurização e desnatação, laboratório e hall; b) prédio administrativo, com estrutura de alvenaria, com a área construída de
71.08m² (setenta e um metros e oito centímetros quadrados), contendo 10 (dez) cômodos, sendo: varanda, sala de recepção, 02
salas de escritório, copa, hall, 03 banheiros, vestiário; c) prédio de almoxarifado, com estrutura de alvenaria, com
71.08m²(setenta e um metros e oito centímetros quadrados), contendo 06 (seis) cômodos, sendo: 05 depósitos e 01 banheiro.
Apresenta a Certidão Negativa de debito CND/INSS sob o nº 007702000-28601001, passada pelo PAF/Araguaina, em
25.04.2000, referente a área construída de 510,00 m2 (quinhentos e dez metros quadrados). (Marly Conceição B. Newton),
Oficiala. • R.03-M.5.913 – Em 08.05.2000 – HIPOTECA – Certifico que, conforme Cédula de Crédito Industrial, sob o nº FGI-G126-00-0001-7, emitida em 05.05.2000, por LATICINIOS BOM LEITE LTDA, acima qualificado, o imóvel objeto desta matricula e
da Av.02, fica hipotecado a favor do BANCO DA AMAZÔNIA S/A, na qualidade de administrador do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte – FNO, de acordo com a Lei 7.827, de 27.09.1989, alterada pela Lei 9.126, de 10.11.95, em garantia do
crédito no valor de R$ 1.295.865,95(um milhão duzentos e noventa e cinco mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e
cinco centavos), conforme o vencimento final em 10.05.2002, nas condições constantes do Registro efetuado sob o nº 2097,
ficha 01, Livro 3- A-Aux. (Maria de Fátima V.Rolin, Suboficial. • R.04-M.5.913 – Em 23.05.2002 – ARRESTO – DEVEDOR:
LATICÍNIO BOM LEITE LTDA, WELLINGTON JUSTINO FERREIRA e VIVIANE GUIMARÃES DA SILVA FERREIRA, acima
qualificados. CREDOR: BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA. VALOR DA CAUSA: R$ 1.566.978,72(um milhão quinhentos e
sessenta e seis mil) e novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos). FORMA DO TÍTULO: Auto de Arresto e
Termo de Depósito, datado de 02.05.2002, extraído da Carta Precatória nº 066/02, em tramite pela 1ª Vara Cível desta Comarca,
de ordem do Dr. José Ribamar Mendes Júnior, MM Juiz de Direito. IMÓVEL: O objeto desta matrícula. DEPOSITÁRIA: Edinéia
Martins Santana Sá. CONDIÇÕES: As constantes no mandado. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.05-M.5.913 – Em 23
de setembro de 2003 – PENHORA – Nos termos do Mandado de Execução Fiscal, datado de 20.08.2003 e Auto de Arresto,
Avaliação e Depósito, datado de 19.09.2003, nº do processo 1.370/03, de ordem da Dra. Etelvina Maria Sampaio Felipe, Juíza de
Direito da 2ª Vara Civil desta Comarca de Colinas do Tocantins-TO, fica penhorado a favor de FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
o imóvel objeto desta matrícula, sendo o valor da causa R$ 282.998,63 (duzentos e oitenta e dois mil e novecentos e noventa e
oito reais e sessenta e três centavos), e o valor da avaliação R$60.000,00 (sessenta mil reais). (Marly Conceição B. Newton),
Oficiala. • R.06-M.5.913 - Em 30 de agosto de 2019 - PENHORA - Nos Termos do Mandado de Avaliação e Penhora, extraído do
Processo n° 5000049-02.2004.827.2713 - Ação de Execução Fiscal, datado de 17/05/2019, Despacho/Decisão, datado de
06/03/2019, ambos, assinado eletronicamente pelo Dr. José Carlos Ferreira Machado, MM. Juiz Substituto, Respondendo pela 1ª
Vara Cível de Colinas do Tocantins-TO e Auto de Penhora e Avaliação, datado de 28/06/2016, assinado por Ildivania Soares de
Oliveira Santos - Oficial de Justiça/Avaliadora de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de
Laticinios Bom Leite LTDA, retro qualificado, fica PENHORADO a favor da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em garantia da dívida
no valor de R$ 30.732,34 (trinta mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), tendo como devedores:
LATICÍNIOS BOM LEITE LTDA e WELLINGTON JUSTINO FERREIRA. DEPOSITÁRIO PÚBLICO: Luismar Sebastião Luciano
Barbosa. BASE DE CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), valor de avaliação, conforme Auto
de Penhora e Avaliação. Protocolizado sob o nº 38.266, às fls. 96 do livro 1-I, em 29.08.2019. EMOLUMENTOS (Cartório):
R$613,73, TFJ (Tribunal de justiça): R$128,00, FUNCIVIL (Tribunal de justiça): R$13,13, FSE (Tribunal de justiça): R$2,00 e ISS
(Município): Não Incide, Total de R$756,87. Selo digital: 127647AAA187463 - Código de validação: GSY. (Marcos Vinnícius
Bolina Pires), 2º Suboficial. • R.07-M.5.913 - Em 09 de dezembro de 2019 - PENHORA - Nos Termos do Oficio nº 321/2019,
datado de 05/11/2019 e Decisão, datada de 30/10/2019, Processo n° 5000038- 07.2003.827.2713 - Ação de Execução Fiscal,
ambas, assinado eletronicamente pelo Doutor José Carlos Ferreira Machado, MM. Juiz Substituto, respondendo da 1ª Vara Cível
de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de Laticínios Bom Leite LTDA, retro qualificado, fica
PENHORADO a favor da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em garantia da dívida no valor de R$ 142.911,52 (cento e quarenta e
dois mil, novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), tendo como devedores: LATICÍNIOS BOM LEITE e WELLINGTO
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JUSTINO FERREIRA. Protocolizado sob o nº 38.536, às fls. 121 do livro 1-I em 29/11/2019. OBS.: *HOMOLOGADA A
ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER
RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE
DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s):
EXECUTADOS: LATICINIOS BOM LEITE LTDA E WELLINGTON JUSTINO FERREIRA, através de seu Procurador devidamente
constituídos nos autos Dr.(a)(s): SERGIO COSTANTINO WACHELESKI TO001643, os respectivos sócios, seus cônjuges e
representante legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito
de superfície, concessão de uso especial para fins de moradiaou concessão de direito real de uso; credores, pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e
Município no caso de bem tombado, das datas acima, sepor ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como
para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s)
bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m)
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no
§ 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º do Código De Processo
Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, através de seu Procurador devidamente constituídos
nos autos Dr.(a)(s): JOVENTINO PEREIRA DA COSTA JUNIOR PFNTO2347346 e para que chegue ao conhecimento de todos
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas do Tocantins-TO. Colinas do Tocantins/TO, 22 de julho de 2022. MARCO
ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial N1 – JUCETINS nº 2012.09.0015 A4.

Juizado especial cível e criminal
Às partes e aos advogados

BOLETIM DE EXPEDIENTE - R
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados.
AÇÃO Nº AÇÃO: 0000455-78.2022.8.27.2713
CHAVE: 619568719522
RECLAMANTE: LEONARDO INACIO E SARAH CARVALHO DI GASPAR MORAES INACIO
RECLAMADO: WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM
ADVOGADO: GERALDO EDSON CORDIER POMPA – OAB/BA 44.150 E/OU FERNANDO SANTOS FREIATAS – OAB/BA
61.294 – NÃO CADASTRADA NO SISTEMA E-PROC
INTIMAÇÃO: “INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da necessidade de audiência de
instrução e julgamento, requerendo motivadamente o que entenderem devido, sob pena de preclusão. Quedando-se inertes as
partes, voltem os autos CONCLUSOS para julgamento do feito no estado em que se encontra. Caso alguma parte requeira
produção de prova em audiência, INCLUA-SE então em PAUTA. INTIMEM-SE.Colinas do Tocantins-TO, vide data e hora nas
informações da assinatura eletrônica abaixo. GRACE KELLY SAMPAIO
Juíza de Direito”.

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Boletins de expediente

BOLETIM EXPEDIENTE 08/2022
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas nos autos abaixo mencionados: (Conforme o Provimento 002/11).Autos n.
0004331-46.2019.8.27.2713 Ação: InterdiçãoRequerente: JOSÉ FERREIRA GOMESRequerido: PRISCILLA DA SILVA
GOMESSENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, DECRETO A INTERDIÇÃO de PRISCILLA DA SILVA
GOMES, declarando-a incapaz para gerir pessoalmente sua vida civil, na forma do artigo 4º, III, do Código Civil, e, de acordo
com o artigo 1.767, I, do mesmo Diploma Legal, nomeio-lhe curador o Sr. JOSÉ FERREIRA GOMES, mediante compromisso do
encargo, fixando que a curatela abrangerá tão somente atos de natureza patrimonial e negocial, na forma do artigo 85, da Lei
13.146/15; por força desta decisão, declaro extinto o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, transitada em
julgado, observadas as cautelas legais, arquivem-se. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e no art. 9º, III, do
Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil competente e publique-se no Diário da Justiça. Oficie-se para a Presidência
do Tribunal de Justiça, para verificação da inconstitucionalidade em concreto, da Lei 13.146/2015, artigo 76, parágrafo primeiro,
por afronta ao artigo 15, inciso II, da Constituição Federal, na forma e para os fins do artigo 97, da mesma Constituição
Federal.Oficie-se ao TRE encaminhando-se cópia desta sentença, para os fins do artigo 15, inciso II, da Constituição Federal.P.
R. I.Colinas do Tocantins, 29 de abril de 2022. JACOBINE LEONARDO Magistrado.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
O Dr. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, Juiz de Direito respondendo por esta Comarca de Figueirópolis/TO, na
forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e
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Escrivania Cível, se processam os autos de USUCAPIÃO Nº 0000366-77.2021.8.27.2717, que tem como Requerente RONAN
GONÇALVES DOS SANTOS NASCIMENTO e como Requerido ESPOLIO DE MANOEL DIAS CARNEIRO. E por este meio,
CITAM-SE os eventuais herdeiros do ESPOLIO DE MANOEL DIAS CARNEIRO, para que, caso queiram, conteste a ação no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Tudo nos termos da
respeitável DECISÃO exarada no evento 4 dos autos acima epigrafados. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas
publicações e fixado uma via no átrio do fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis, Estado do
Tocantins, aos 28 dias do mês de julho de 2022 (28.07.2022). Eu, Maria Amélia da Silva Jardim, Técnica Judiciária o digitei

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
A Excelentíssima Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da lei,
etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível, se
processam os termos da ação em epígrafe. Tem o presente por FINALIDADE a INTIMAÇÃO da autora LUSANDRA RAMOS
SILVA inscrita no CPF 642463451-72 atualmente em lugar incerto, da r. "SENTENÇA (...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, sem a resolução do mérito da execução, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem
custas (Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora acerca desta sentença por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Após o trânsito em
julgado, arquive-se. Cumpra-se.Figueirópolis/TO, data certificada no sistema.

GUARAÍ
1ª vara cível
Intimações às partes

INTIMAÇÃO À PARTE
Fica INTIMADO à empresa Requerida através dos seus advogado dos atos processuais abaixo relacionados:
Processo nº 0003287-94.2021.8.27.2721 – Chave do processo: 305075173221
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente: FABRICIA AGUIAR BORGES
Advogados: EUDES DA SILVA VIEIRA - OAB/TO 009364
Requerido: CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI - UNIASSELVI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 01.894.432/0001-56, com sede na Rua Doutor Pedrinho, Bairro Rio Morto, Indaial/SC, CEP: 89082-262
Advogados: HENRIQUE KLOCH, OAB/SC 9684
Finalidade:
Fica intimado o advogado da parte requerida, o Sr. HENRIQUE KLOCH, OAB/SC 9684, para cadastrar–se no sistema Eproc
com a finalidade de acompanhar o processo eletrônico acima mencionado.
Guaraí - TO, 28 de julho de 2022. BELIZA DA CRUZ CAMPOS - Técnica Judiciária

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

EDITAL D CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca,
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que,
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0002399-91.2022.8.27.2721. Incidência Penal: ART. 155 “CAPUT” DO CÓDIGO
PENAL. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: FERNANDO PEREIRA DE
MORAIS, brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos 13/08/1996, natural de Guaraí/TO, filho de Derocir Pereira de Morais e
Silvanete Maria Pereira, portador do CPF. 067.579.061-12, residente na Rua 02, nº. 708, CEP: 77.700-000, Setor Serrinha,
Guaraí/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do
Tocantins, aos 25/07/2022. Elaborado por Fernanda Araújo Silva, estagiária, e conferido por mim, Paula Marcia Dourado
Carvalho Sobrinnho, matrícula 203178 - Téc.Judiciária. Certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o
presente.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca,
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que,
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no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0001416-92.2022.8.27.2721. Incidência Penal: Art. 306 da Lei 9.503/97. Autor da
denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: LUCIO MARIO DA PAULA, brasileiro, casado,
nascido aos 08/05/1962, natural de Manhumirim/MG, filho de HILDA AGUIAR DE PAULA e GERALDO BERNARDO DE PAULA,
estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins,
aos 18/07/2022. Eu, Aurenivea Souza Oliveira, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou
expedir o presente.

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

EDITAL Nº 6004376
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIOS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 30 DIAS
CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS.
OBJETIVO: Intimação de eventuais terceiros interessados do inteiro teor do autos nº 00106560520228272722, chave n.º
407160739022, Ação de Usucapião que move FLORAMI COSTA CUNHA, em face de LEILA COLNAGHI e LÍRIO GAERTNER.
E, em cumprimento ao art. 259, I do CPC, expediu-se o presente para que EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS TOMEM
CIÊNCIA da propositura da ação e, querendo, ofereçam contestação, no prazo de 15 dias. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e no futuro não possam alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi-TO, 28 de julho de 2022. João Carlos Resplandes Mota, Técnico Judiciário, o digitei
e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito.

1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS
Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, estado do
Tocantins (Portaria nº 843, de 06 de abril de 2022), , 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 0016445-87.2019.8.27.2722 que a
Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o acusado JEFFERSON MENDES DE JESUS, brasileiro, solteiro,
nascido em 17 de fevereiro de 1.997, natural de Guaraí– TO, filho de Marco Roberto Simplício de Jesus e de Maria Aparecida
Mendes da Silva, RG n.º 1.335.621 – SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime
do art. 180, caput, do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento do acusado, 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
condenatória inserida no evento nº 83, cujo dispositivo segue transcrito: "Posto isso, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE, e, via de consequência, DESQUALIFICO as imputações contidas na denúncia e CONDENO o
acusado JEFFERSON MENDES DE JESUS nas penas do art. 180, caput, do Código Penal. Passo à dosimetria da pena. A
culpabilidade é normal ao tipo penal. Antecedentes: Não registra maus antecedentes. Conduta social: Não tem nos autos
elementos seguros para se valorar. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do acusado. Os
motivos do crime são os normais da espécie. Circunstâncias: Se encontram relatadas nos autos. As consequências da ação
delituosa são graves, entretanto, próprias do tipo. Quanto ao comportamento das vítimas, estas nada contribuiu para prática
delituosa. PENA BASE - Assim, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
sendo que cada dia- multa é no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato. PENA
PROVISÓRIA: Agravantes: Não há. Atenuantes: Reconheço a atenuante da menoridade relativa, entretanto, deixo de atenuar
a pena por ter fixado a pena base no mínimo legal, permanecendo, nessa fase, a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa. PENA DEFINITIVA - Ante do exposto, fica o réu definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo que cada dia-multa é no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao
tempo do fato, corrigidos monetariamente a partir da data do evento. REGIME INICIAL/ DETRAÇÃO - Concernente ao regime de
cumprimento da pena privativa de liberdade imposta à acusada, fixo o regime ABERTO, observando-se os critérios do artigo 59,
"caput" do Código Penal e consoante artigo 33, § 3º, do mesmo estatuto. MANUTENÇÃO DA PRISÃO - O acusado respondeu a
todo processo em liberdade e não há notícias da modificação fática a ensejar a custódia cautelar; assim, concedo a sentenciada
o direito de recorrer em liberdade. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - Considerando a natureza do
delito, a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por UMA restritiva de direito
(art. 44, do Código Penal), quais sejam: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, a ser realizada na forma do art. 46, do
Código Penal, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho do sentenciado,
em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução Penal; REPARAÇÃO DE DANOS - Imprescindível, para apuração do
prejuízo sofrido pela vítima, prova documental; notas fiscais dos bens subtraídos e não recuperados, ou seja, provas
contundentes do prejuízo sofrido pela vítima causado pela ação do acusado (roubo). E inexiste a respectiva prova nos autos,
não havendo como identificar com precisão qual o montante devido, portanto, a indenização haverá de ser discutida no âmbito
cível, onde se apurará o devido quantum debeatur, em consonância com os recentes precedentes do STF – AP470 e TJ-DF APR 47830520108070005 DF0004783-05.2010.807.0005. Portanto, por não haver elementos seguros para tal, deixo de
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fixar o valor mínimo para reparação de danos causados pela infração. Em relação aos bens apreendidos e não destinados,
proceda-se conforme art. 120 e 123 do CPP. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao condenado, isento de custas. Após o
trânsito em julgado: a) Oficie-se a Justiça Eleitoral, ao Cartório Distribuidor, bem como ao Instituto de Identificação e ao
INFOSEG, acerca da condenação; b) Expeça-se guia de execução definitiva e, após as providências de mister, arquivem-se os
autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi,
Estado do Tocantins, aos 24/06/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi-TO, 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 0001082-94.2018.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora,
move contra o acusado ILDINEI PEREIRA CAMARCIO, brasileiro, solteiro, ceramista, nascido em 27 de setembro de 1984,
natural de Guaraí – TO, filho de Ireno Dias Camarcio e de Izabel Pereira Nogueira Camarcio, portador da carteira de identidade
RG n.º 684703 – SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime tipificado no art.
180, caput do Código Penal . E para que chegue ao conhecimento do acusado, 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 condenatória
inserida no evento nº 179, cujo dispositivo segue transcrito: DISPOSITIVO: Ante o exposto, nos termos do artigo 387, do Código
de Processo Penal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia, e CONDENO o
acusado MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA BUENO, nos termos do art. 155, §4º, incisos I e III, do Código Penal. Na
mesma oportunidade, CONDENO o acusado ILDINEI PEREIRA CAMARCIO, nos termos do art. 180, caput, do Código
Penal. (...) 2. DOSIMETRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - RÉU ILDINEI PEREIRA CAMARCIO: O acusado ILDINEI
PEREIRA CAMARCIO foi sentenciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
(1ª Fase) a) A culpabilidade está evidenciada no processo, tendo o acusado agido de forma voluntária, livre e consciente,
adquiriu para si, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, porém, embora assim agindo, a conduta é normal
para a espécie. b) Os antecedentes serão analisado na segunda fase da dosimetria. c) A conduta social é inauferível, quando
não há elementos concretos para sua valoração, o que a torna neutra. d) A personalidade não é aferível, quando não há
elementos concretos nos autos para sua valoração, o que a torna neutra. e) Os motivos são comuns à espécie, não havendo
elemento extra tipo. f) As circunstâncias são normais a espécie, não havendo elemento extra tipo. g) As consequências foram
inerentes ao tipo transgredido, não sendo extra tipo. h) O comportamento da vítima em nada contribuiu para o deslinde dos
fatos. Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, todas favoráveis ao acusado, aliado aos critérios da necessidade e
suficiência à reprovação do delito, considerando o mínimo legal de 01 (um) ano e o máximo de 04 (quatro) anos e multa, fixo a
pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. AGRAVANTES E ATENUANTES (2ª Fase) No caso em
concreto, incide a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), visto que o acusado ostenta uma condenação acostada ao
SEEU nº 0009137-05.2016.8.27.2722 (conforme as certidões de antecedentes criminais), cujo trânsito em julgado é anterior a
data dos fatos aqui discutidos. Posto isso, agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (3ª Fase) Não há causas de aumento,
tampouco de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, tendo
em vista o quantum da pena, o que faço com fulcro no art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal. DA SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVA DE DIREITOS E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Descabe falar em conversão da pena em
restritiva de direitos, por se tratar de réu reincidente (art. 44, inciso II, do CP). Outrossim, entendo que a medida não é
socialmente recomendável, visto que o mesmo é revel (§3º do artigo em comento). Deixo de aplicar a suspensão da pena,
visto que se trata de réu reincidente (art. 77, inciso I, do CP). DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Considerando a pena
aplicada e que o réu já responde ao processo solto, concedo o direito de apelar em liberdade provisória, condicionada as
medidas cautelares já arbitradas, salvo se por outro motivo estiver preso. DAS CUSTAS PROCESSUAIS Condeno o
sentenciado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Entretanto, por ser beneficiário da
gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.
CONCLUSÃO FINAL (...) Na mesma oportunidade, CONDENO o acusado ILDINEI PEREIRA CAMARCIO, já qualificado, nos
termos do art. 180, caput, do Código Penal, com pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da situação de hipossuficiência do acusado, em
regime inicial aberto. Intime-se pessoalmente a vítima, para que, querendo, execute perante o Juízo Cível, o dispositivo
da sentença que condenou o acusado MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA BUENO ao pagamento da indenização
mínima, no valor de R$ 180,00. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO: I) preencha-se o Boletim individual, encaminhando-o ao
Instituto de Identificação e INFOSEG; II) comunique-se ao TRE para fins previstos no art. 15, II, da Constituição Federal; III) Ao
contador para o cálculo da pena de multa e das custas processuais; IV) extraia-se cópia dos documentos necessários e expeçase guia de execução penal, com a formação de autos de execução; V) Após todas as deliberações, dê-baixa nos autos. P.R.I.C.
Gurupi-TO, data certificada no sistema. BALDUR ROCHA GIOVANNINI, Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 28/07/2022. Eu, Maristelli Brasil Oliveira Silva, Estagiária de 1ª Instância, lavrei
o presente.
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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: JESUINO RIBEIRO DE ABREU - CPF/CNPJ n° 253.010.391-72, 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 0006125-41.2020.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20190039065, cujo valor até
a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.509,52 (Dois Mil e Quinhentos e Nove Reais e Cinquenta e Dois
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 28 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: MANOEL PEREIRA BENEVIDES - CPF/CNPJ n° 21027625720, 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 0004799-22.2015.827.2722, 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). 17150, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 113,66 (CENTO E TREZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 28 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: ORLINDO PEREIRA DA MOTA - CPF/CNPJ n° 159.625.391-68, 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 0006597-18.2015.827.2722, 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). 3165, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 386,25 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 28 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: MEDFAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES
LTDA - CNPJ: 03405527000194, 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 0006752-21.2015.827.2722, 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). 953, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 974.61 (NOVECENTOS E SETENTA
E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVO) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando
expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 28 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: SINVALDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 46682651104, 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 0007174-93.2015.827.2722, 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). 10861, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 187.31 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVO) que

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5237 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

30

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 28 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.

Cepema
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
EXECUÇÃO PENAL N.º: 5000174-78.2020.8.27.2722 REEDUCANDO(A): VANTUIL FERREIRA DE JESUS Atendendo a
determinação da Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Cepema, intimo o(a) reeducando(a)
supramencionado(a) para audiência admonitória a ser realizada no dia 16 de agosto de 2022 às 14h30min. Gurupi, 28 de julho
de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
EXECUÇÃO PENAL N.º: 5000320-85.2021.8.27.2722 REEDUCANDO(A): ROBSON BATISTA DE OLIVEIRA Atendendo a
determinação da Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Cepema, intimo o(a) reeducando(a)
supramencionado(a) para audiência admonitória a ser realizada no dia 27 de setembro de 2022 às 15h30min. Gurupi, 28 de julho
de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1796/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 27 de julho de 2022
ALTERAÇÃO PARCIAL DA ESCALA DO PLANTÃO REGIONAL
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis,
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe;
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a informação, evento nº 4470533, SEI n° 21.0.000031674-9;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria
Nº 1777/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 26 de julho de 2022, publicada no Diário da Justiça n° 5236, em 27 de julho
de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar parcialmente o artigo 5º da Portaria Nº 1777/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 26 de julho de 2022, para
fins de registrar que o Oficial de Justiça Avaliador ELCIANE ALEX FRANCINO?, matricula n° 12296, responderá pelo plantão
nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 29 de julho de 2022 às
11h59mim do dia 05 de agosto de 2022, em substituição ao Oficial de Justiça OSMAR TEIXEIRA LOPES?, matricula n°
60075.
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista ELCIANE ALEX FRANCINO, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9216-5334.
Art. 2º - Alterar parcialmente o artigo 9º da Portaria Nº 1777/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 26 de julho de 2022, para
fins de registrar que o Oficial de Justiça Avaliador OSMAR TEIXEIRA LOPES?, matricula n° 60075, responderá pelo plantão nas
comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 12 de agosto de 2022 às
11h59mim do dia 19 de agosto de 2022., em substituição ao Oficial de Justiça ELCIANE ALEX FRANCINO?, matricula n°
12296.
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista OSMAR TEIXEIRA LOPES?, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 8512-0000.
Art. 3º - Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e
Figueirópolis, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Art. 4º - Publique-se no Diário da Justiça. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe;
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro
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ITAGUATINS
1ª escrivania criminal
Atas

ATA DE SORTEIO DE JURADOS E SUPLENTES
ATA DA 2ª REUNIÃO PERIÓDICA PARA SORTEIO DOS JURADOS E SUPLENTES QUE DEVERÃO SERVIR NAS SESSÕES
DE JULGAMENTO DA SEGUNDA TEMPORADA DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR DACOMARCADE ITAGUATINS NO ANO
DE 2022. Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (12/07/2022), na Sala das Audiências do Fórum local,
às 08h:30min., onde presente se achavam, o Excelentíssimo Senhor Luiz Zilmar dos Santos Pires (via Sistema de
Videoconferência – SIVAT), Meritíssimo Juiz de Direito auxiliar da 1ª Escrivania Criminal e Presidente do Tribunal do Júri desta
Comarca de Itaguatins/TO, o representante do Ministério Público, Doutor Elizon de Sousa Medrado, o representante da
Defensoria Pública, Doutor Fábio Monteiro dos Santos (via Sistema de Videoconferência – SIVAT), o representante da Ordem
dos Advogados do Brasil, Doutor Miguel Arcanjo dos Santos, advogado inscrito na OAB/TO n° 1.671-A, os Serventuário da
Justiça, Gleisson da Silva Ferreira e Juranilde Rodrigues Apinagé dos Reis, lotados na Serventia Criminal deste Juízo. Em
seguida, pelo Excelentíssimo Juiz fora declarada a preparação para realização das Sessões de Julgamento da 2ª Temporada do
Tribunal do Júri Popular, a realizar-se nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12 do mês de agosto do ano de 2022. Em
seguida, observando as formalidades legais, em especial à conferência das cédulas pelos presentes, procedendo à abertura da
urna, sendo sorteados em seguida os seguintes Jurados e Suplentes nos termos do art. 433 do Código de Processo Penal:
JURADOS:
1- Agnaldo Almeida de Sousa, Servidor Público, Itaguatins/TO;
2- Maria Dilma de Sousa Menezes, Servidora Pública, Sítio Novo/TO;
3- Antonio Francisco de Jesus Sousa, Servidor Público, Itaguatins/TO;
4- Jeisa Moreira da Silva, Servidora Pública, Sítio Novo/TO;
5- Merivan Ribeiro Bezerra Santos, Servidor(a) Público(a), São Miguel/TO;
6- Antonio Jeanio Cardoso Brito, Servidor Público, Itaguatins/TO;
7- Mirelly Fernandes de Carvalho Barbosa, Servidora Pública, São Miguel/TO;
8- Fiama Fontenele Martins, Servidora Pública, São Miguel/TO;
9- Darley Alves de Sousa, Servidor Público, Itaguatins/TO;
10- Francisca Mayani de Araujo Carvalho, Servidora Pública, São Miguel/TO;
11- Raimundo Nonato Montes de Araujo, Servidor Público, Itaguatins/TO;
12- Nair Fernandes da Cunha, Servidora Pública, São Miguel/TO;
13- Eliane Ramos Martins Leite, Servidora Pública, São Miguel/TO;
14- Joseane Rosa Lima da Silva, Servidora Pública, Sítio Novo/TO;
15- Mara Régia Pereira de Oliveira, Servidora Pública, Itaguatins/TO;
16- John Lennon da Silva Santos, Servidor Público, Sítio Novo/TO;
17- Luzivania Oliveira da Silva Santos, Servidora Pública, São Miguel/TO;
18- Maria Nadi Oliveira Lopes, Servidora Pública, São Miguel/TO;
19- Daniel Mendes de Oliveira, Servidor Público, Itaguatins/TO;
20- Antonia Mendes de Sousa, Servidora Pública, Itaguatins/TO;
21- Flaviana Pereira Alves Oliveira, Servidora Pública, São Miguel/TO;
22- Márcia Ney DE Rodrigues dos S. Matos, Servidora Pública, Itaguatins/TO;
23- Rosangela Calixto de Sousa Lucena, Servidora Pública, Sítio Novo/TO;
24- Gaspar Lopes Teixeira, Servidor Público, Sítio Novo/TO;
25- Jessinete Sousa Oliveira, Servidora Pública, São Miguel/TO
SUPLENTES:
1- Francisca Ronice Moreira Alencar Costa, Servidora Pública, São Miguel/TO;
2- Maria das Dores Teixeira de Sousa, Servidora Pública, Sítio Novo/TO;
3- Joao Soares Santos, Servidor Público, Sítio Novo/TO;
4- Liziane Carolina Paixao Mendes, Servidora Pública, São Miguel/TO;
5- Genimar Soares Santos, Servidor(a) Público(a), São Miguel/TO;
6- Domingas Pereira de Sousa, Servidora Pública, Itaguatins/TO;
7- Leandra Fabiana de Andrade Camargo Silva, Servidora Pública, São Miguel/TO;
8- Nayra Santos Martins Neiva, Servidora Pública, São Miguel/TO;
9- Antonio Fernando de Sousa Araujo, Servidor Público, Itaguatins/TO;
10- Alzenira de Sousa, Servidora Pública, Itaguatins/TO;
11- Gonzaga Silva Pacheco, Servidor Público, São Miguel/TO;
12- Flavia Teixeira da Silva, Servidora Pública, São Miguel/TO;
13- Arlene da Silva Santos, Servidora Pública, Itaguatins/TO;
14- Roberto Queiroz de Souza, Servidor Público, Itaguatins/TO;
15- Jose Pereira de Brito, Servidor Público, São Miguel/TO.
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Concluído o sorteio, foram às cédulas recolhidas em urna própria, sendo em seguida pelo magistrado determinado que fosse
expedido Edital de Convocação dos Jurados, com dia e hora em que o Tribunal se reunirá, bem como mandado nominal aos
jurados ora sorteados, para comparecimento sob as penas da lei. Por fim, registro que a presente ata será assinada de forma
eletrônica, a fim de que surta seus jurídicos legais efeitos, o que foi acordado e autorizado pelos presentes, Luiz Zilmar dos
Santos Pires - Juiz de Direito; Elizon de Sousa Medrado - Promotor de Justiça; Fábio Monteiro dos Santos- Defensor Público;
Miguel Arcanjo dos Santos – Advogado inscrito na OAB/TO n° 1.671-A - Representando a Ordem dos Advogados do Brasil.
Lavrada por Gleisson da Silva Ferreira, matrícula 357939. Itaguatins/TO, 12 de julho de 2022 às 08h:46min.
LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES
Juiz de Direito

Editais

EDITAL DE SORTEIO DE JURADOS E SUPLENTES
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Meritíssimo Juiz de Direito auxiliar da 1ª Escrivania Criminal e Presidente do Tribunal do
Júri desta Comarca de Itaguatins, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que de
acordo com a lei e em conformidade com a ata lavrada aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois
(12/07/2022), na Sala das Audiências do Fórum local, às 08h:30min., ocasião em se deu o sorteio dos 25 (vinte e cinco) jurados
e 15 (quinze) suplentes que deverão servir nas Sessões da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca de
Itaguatins do ano em questão, que serão realizadas nos dias 01/08/2022, 02/08/2022, 03/08/2022, 04/08/2022, 05/08/2022,
08/08/2022, 09/08/2022, 10/08/2022, 11/08/2022, e 12/08/2022. Nas quais deverão comparecer: JURADOS: 1- Agnaldo Almeida
de Sousa, Servidor Público, Itaguatins/TO; 2- Maria Dilma de Sousa Menezes, Servidora Pública, Sítio Novo/TO; 3- Antonio
Francisco de Jesus Sousa, Servidor Público, Itaguatins/TO; 4- Jeisa Moreira da Silva, Servidora Pública, Sítio Novo/TO; 5Merivan Ribeiro Bezerra Santos, Servidor(a) Público(a), São Miguel/TO; 6- Antonio Jeanio Cardoso Brito, Servidor Público,
Itaguatins/TO; 7- Mirelly Fernandes de Carvalho Barbosa, Servidora Pública, São Miguel/TO; 8- Fiama Fontenele Martins,
Servidora Pública, São Miguel/TO; 9- Darley Alves de Sousa, Servidor Público, Itaguatins/TO; 10- Francisca Mayani de Araujo
Carvalho, Servidora Pública, São Miguel/TO; 11- Raimundo Nonato Montes de Araujo, Servidor Público, Itaguatins/TO; 12- Nair
Fernandes da Cunha, Servidora Pública, São Miguel/TO; 13- Eliane Ramos Martins Leite, Servidora Pública, São Miguel/TO; 14Joseane Rosa Lima da Silva, Servidora Pública, Sítio Novo/TO; 15- Mara Régia Pereira de Oliveira, Servidora Pública,
Itaguatins/TO; 16- John Lennon da Silva Santos, Servidor Público, Sítio Novo/TO; 17- Luzivania Oliveira da Silva Santos,
Servidora Pública, São Miguel/TO; 18- Maria Nadi Oliveira Lopes, Servidora Pública, São Miguel/TO; 19- Daniel Mendes de
Oliveira, Servidor Público, Itaguatins/TO; 20- Antonia Mendes de Sousa, Servidora Pública, Itaguatins/TO; 21- Flaviana Pereira
Alves Oliveira, Servidora Pública, São Miguel/TO; 22- Márcia Ney DE Rodrigues dos S. Matos, Servidora Pública, Itaguatins/TO;
23- Rosangela Calixto de Sousa Lucena, Servidora Pública, Sítio Novo/TO; 24- Gaspar Lopes Teixeira, Servidor Público, Sítio
Novo/TO; 25- Jessinete Sousa Oliveira, Servidora Pública, São Miguel/TO. SUPLENTES: 1- Francisca Ronice Moreira Alencar
Costa, Servidora Pública, São Miguel/TO; 2- Maria das Dores Teixeira de Sousa, Servidora Pública, Sítio Novo/TO; 3- Joao
Soares Santos, Servidor Público, Sítio Novo/TO; 4- Liziane Carolina Paixao Mendes, Servidora Pública, São Miguel/TO; 5Genimar Soares Santos, Servidor(a) Público(a), São Miguel/TO; 6- Domingas Pereira de Sousa, Servidora Pública,
Itaguatins/TO; 7- Leandra Fabiana de Andrade Camargo Silva, Servidora Pública, São Miguel/TO; 8- Nayra Santos Martins
Neiva, Servidora Pública, São Miguel/TO; 9- Antonio Fernando de Sousa Araujo, Servidor Público, Itaguatins/TO; 10- Alzenira de
Sousa, Servidora Pública, Itaguatins/TO; 11- Gonzaga Silva Pacheco, Servidor Público, São Miguel/TO; 12- Flavia Teixeira da
Silva, Servidora Pública, São Miguel/TO; 13- Arlene da Silva Santos, Servidora Pública, Itaguatins/TO; 14- Roberto Queiroz de
Souza, Servidor Público, Itaguatins/TO; 15- Jose Pereira de Brito, Servidor Público, São Miguel/TO. Assim, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, expedir o presente edital que será
publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins, afixado na porta do edifício do Tribunal do Júri e em outros prédios
públicos desta Comarca, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins
Estado do Tocantins, aos doze e dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (12/07/2022). Eu, Gleisson da Silva
Ferreira, Servidor de Secretaria, lavrei o presente.
LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES
Juiz de Direito

Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (vinte) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS JUNIOR, Juiz de Direito respondendo pela Comarca de Itaguatins/TO, na
forma da lei, etc., FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de vinte (20) dias virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, a Ação de Divórcio Litigioso, nº 0000107-68.2019.827.2712, que tem
como Requerente: DEUZINA ANDRADE DE OLIVEIRA, e parte Requerida: HONILDO ALVES DA SILVA, é o presente para
CITAR – HONILDO ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, lavradora, nascido na data de 07 de maio de 1957, inscrito no CPF
70663381207, filho de Valdemar Leonardo da Silva e Eva Alves da Silva, portadora do RG n° 946.511 SSP/GO, residente e
domiciliado na cidade de São Domingos do Araguaia – PA, atualmente, residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256 do
CPC), para, querendo, oferecer resposta escrita no prazo de 20 (vinte) dias úteis, podendo arguir toda a matéria de defesa,
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expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor”. E, para que, ninguém possa alegar ignorância
mandou o Mm. Juiz de Direito expedir o presente edital para conhecimento de todos. Eu, Sandra Ma. Rocha Silva, técnica, que
digitei e conferi. Itaguatins/TO, 28.07.2022.

PALMAS
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1798/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 28 de julho de 2022
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc...
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 53/2021;
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado.
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário
para o período das 12h às 18h;
CONSIDERANDO o contido no Decreto Judiciário nº 190, de 27 de junho de 2022, publicado no Diário da Justiça 5236, de
27/07/2022. N2/IDÊNALMAS.
RESOLVE:
Art 1º. alterar a Portaria Nº 1757/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 25 de julho de 2022, para o fim de registrar que o
plantão judicial do período de 29/07/2022 a 05/08/2022, iniciará no dia 29/07/2022, às 12h e encerará às 11h59min do dia
05/08/2022, mantendo as demais disposições.
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer.
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação.
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados.
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela
Resolução nº 152/2012.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e oito (28) dias
do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte dois (2022)
Flávia Afini Bovo
Diretora do Foro

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais de 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 da executada: FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUZA,
CPF/CNPJ: 49293974134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00515198420198272729, 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). 20190033040, inscrita em: 24/05/2019, referente ao IPTU; 20190033041, inscrita em: 28/08/2018, referente ao COSIP;
20190033042, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 1.413,12 (Um Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Doze 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
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forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada e dos sócios coobrigados: MOISES FRANCISCO
DA ROCHA &amp; CIA LTDA, CPF/CNPJ: 01472303000170 e MOISES FRANCISCO DA ROCHA, CPF/CNPJ: 39920763187,
ROSIMEIRE DA SILVA BORGES ROCHA, CPF/CNPJ: 57767424120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc –
50007005420028272729, 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).0827B/2002, inscrita em: 30/04/2002, referente ao IDNR;
0866B/2002, inscrita em: 06/05/2002, referente ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de
R$ 8.488,35 (oito mil quatrocentos e oitenta e oito e trinta 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 executado: VIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,
CPF/CNPJ: 06273675000433, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00324751620188272729, 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-1111/2018, inscrita em: 18/04/2018, referente ao ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 15.750,99(quinze mil setecentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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 executado: JONH DAB BATISTA DA LUZ, CPF/CNPJ:
03370638185, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00496724720198272729, 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). 20190029597, inscrita em: 25/04/2018, referente à MUL-MAMB; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 2.271,54 (Dois Mil e Duzentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta 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 executado e seu sócio coobrigado: J G COMERCIO DE
ARTIGOS DE COURO LTDA, CPF/CNPJ: 08106086000143, BRUNO RODRIGUES SÁ, CPF/CNPJ: 01238840124, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônicos - e-Proc – 00318882320208272729, 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-2373/2019, inscrita em:
08/07/2019, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 175.344,17 (cento e
setenta e cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de
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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: AGNALDO ROGERIO LOZORIO, CPF/CNPJ:
07528232726, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00476507920208272729,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).
20200001071, inscrita em: 04/01/2019, referente à IPTU REV; 20200001072, inscrita em: 24/01/2020, referente à IPTU; cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.138,53 (Quatro Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e
Cinquenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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 coobrigado: LUIZ APARECIDO FERREIRA, CPF/CNPJ:
69875073849, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00275827920188272729, 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-1508/2018, inscrita em: 15/05/2018, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 21.118,44(vinte e um mil cento e dezoito 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 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: CARLOS ALBERTO DE MESQUITA, CPF/CNPJ:
13660187100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00476378020208272729,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).
20200001025, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001026, inscrita em: 04/01/2019, referente à IPTU REV;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 36.633,42 (Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Trinta e
Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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 da executado: JONH DAB BATISTA DA LUZ, CPF/CNPJ:
03370638185, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00496724720198272729, 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). 20190029597, inscrita em: 25/04/2018, referente à MUL-MAMB; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 2.271,54 (Dois Mil e Duzentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta 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 dos sócios coobrigados: FLAVIANE RODRIGUES DE ARAUJO,
CPF/CNPJ: 95674810168,MARIA DE FÁTIMA NERES VILA NOVA, CPF/CNPJ: 85354813115, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc
– 00267805220168272729, 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). 20160006610, inscrita em: 05/02/2014, referente ao
TLS; 20160006611, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 1.288,64 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Oito 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.
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: RAIMUNDO MACIEL DE FIGUEIREDO,
CPF/CNPJ: 00888363125, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00468314520208272729,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). 20200001907, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001909, inscrita em: 24/01/2020, referente ao
IPTU; 20200001910, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001911, inscrita em: 04/01/2019, referente ao
COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 4.135,77 (Quatro Mil e Cento e Trinta e
Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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: ANTONIO FERNANDES NUNES SANTANA,
CPF/CNPJ: 33876177553, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00465620620208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA
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MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa
nº(S). 20200018297, inscrita em: 03/10/2019, referente à MUL-POST; 20200018298, inscrita em: 03/10/2019, referente á
MUL-POST; 20200018301, inscrita em: 03/10/2019, referente á MUL-POST; 20200018512, inscrita em: 03/10/2019, referente
á MUL-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e e R$ 3.939,49 (Três Mil e Novecentos e
Trinta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado e seus sócios cobrigados: PANDA SORVETES
EIRELI, CPF/CNPJ: 04048275000156; ANTONIO CARLOS MENDES DE MELO, CPF/CNPJ: 21177880687; FELIPE ZAGO DE
MELO, CPF/CNPJ: 01459448677; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00264940620188272729, 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-563/2018, inscrita em: 27/02/2018, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 24.550,49(vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos),
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 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: PAES &amp; MENDONCA LOCADORA E
CLIMATIZACAO LTDA ME, CPF/CNPJ: 07156355000113, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00455314820208272729,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). 20200019195, inscrita em: 10/11/2020, referente ao ISS-AF-NL; 20200019196, inscrita
em: : 10/11/2020, referente à TLF - TX; 20200019197, inscrita em: 10/11/2020, referente à TLS - TX; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 13.281,82 (Treze Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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: LUCAS MARQUES DE ARAÚJO, CPF/CNPJ:
13790820130, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00260138220148272729, 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). 20140009448, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TXL-FUNC, 20140009449, inscrita em: 05/02/2014, referente ao
TXL-SANIT, 20140009450, inscrita em: 05/02/2014, referente ao MULTA-POST, 20140009451, inscrita em: 05/02/2014,
referente ao ISSNLDMS-P, 20140009453, inscrita em: : 05/02/2014, referente ao ISSNLDMS-P, 20140009458, inscrita em:
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05/02/2014, referente ao ISSNLDMS-P, 20140009460, inscrita em: 05/02/2014, referente ao ISSNLDMS-P, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 7.812,30 (Sete Mil e Oitocentos e Doze Reais e Trinta 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: DANIEL LEANDRO COSTA OLIVEIRA,
CPF/CNPJ: 00411907182, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00444116720208272729, 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-2501/2020, inscrita em: 28/09/2020, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 56.696,76 (cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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 coobrigado: FRANKLIN MAURÍCIO DE SOUZA,
CPF/CNPJ: 39105741220, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00222113720188272729, 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-2611/2017, inscrita em: 23/11/2017, referente ao ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 14.470,17(quatorze mil quatrocentos e setenta reais e dezessete 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 coobrigados: LILIANE GRACIELE SANTOS
BARBOSA, CPF/CNPJ:99677628100,RAIMUNDO B DA SILVA, CPF/CNPJ: 00907670806, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc
– 00200687520188272729, 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). 20180000831, inscrita em: 06/03/2017, referente ao
TLF; 20180000832, inscrita em: 06/03/2017, referente ao TLS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 5.616,00 (Cinco Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
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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: J B FRANCA, CPF/CNPJ: 36987188000150, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00192312020188272729, 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). 20180000474, inscrita em:
06/03/2017, referente ao TLF, 20180000475, inscrita em: 06/03/2017, referente ao TLS, 20180000476, inscrita em:
31/01/2018, referente ao ISS-NFSE, 20180000477, inscrita em: 24/08/2017, referente ao ISSNLDMS-P, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 12.781,61 (Doze Mil e Setecentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta 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.
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: NEILO JOSE DE ABREU, CPF/CNPJ:
02137542153, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00164210920178272729, 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). 20170014548, inscrita em: 05/02/2014, referente ao IPTU, 20170014549, inscrita em: 06/03/2017, referente ao IPTU,
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.182,75 (Três Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e
Setenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 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

EDITAÇÃO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
Autos: 0004756-19.2019.8.27.2731
Requerente: M. C. B. da S. e Z. B. da S.
Advogada: Dra Itala Graciela Leal de Oliveira – Defensora Pública
Requerido: Fernando Rodrigues da Silva.
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza 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 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ,
brasileiro, casado, pedreiro, nascido aos 24/01/1984, filho de Ordália Rodrigues Amorim e Josemar Pereira da Silva; dos termos
da presente ação para caso queira e no prazo de 15 (quinze) contestar; bem como intimar do inteiro teor da decisão lançada no
evento 04 dos presente autos, especialmente da fixação dos alimentos provisórios no importe de 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo vigente, quantia esta que será devida a partir da citação e deverá ser paga até o 10º (décimo) dia de cada mês,
mediante depósito na conta bancária do(a) representante legal do(a)(s) menor(es) ou qualquer outro meio legal. DESPACHO:
Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS com pedido de fixação de ALIMENTOS PROVISÓRIOS ajuizada por ZADOQUE
BERNARDES DA SILVA e MARIA CECÍLIA BERNARDES DA SILVA, menor(es) absolutamente incapaz(es), representado(a)(s)
por sua genitora FERNANDA NUNES BERNARDES, em face de FERNANDO RODRIGUES DA SILVA. Na petição inicial, em
síntese, o(a)(s) autor(a)(e)(s) aduz(em) que é(sã) filho(a)(s) do requerido, o qual não contribui com seu sustento. Requer(em) a
fixação de alimentos provisórios no valor equivalente a 01 salário mínimo vigente. É o breve relatório. Decido. No caso em
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vertente, a prova de paternidade se encontra consubstanciada no(s) registro(s) de nascimento do(a)(s) autor(a)(e)(s), o que
coloca em evidência a obrigação de alimentar do requerido. Neste passo e consoante determina o artigo 4º da Lei nº 5.478/68, é
certo que, ao despachar o pedido inicial de alimentos o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor,
salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. No dizer de Yussef Said Chali: Na ação especial de
alimentos o fumus bonis iuris é condição da própria ação, representado pela prova pré-constituída da relação de parentesco; e o
periculum in mora é presumido quando não dispensados expressamente os alimentos pelo credor[1]. Ao se estabelecer os
alimentos provisórios, deve se valer o magistrado do disposto no §1º do artigo 1.694 do Código Civil brasileiro, qual determina
que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada,
atendidas as circunstâncias do caso concreto (necessidade-possibilidade-proporcionalidade). Na hipótese, apesar de o(a)(s)
autor(a)(e)(s) demonstrar(em) a necessidade de percepção, não há nos autos, até o momento, qualquer elemento de prova
sobre a capacidade financeira do requerido, exceto as alegações unilaterais da parte autora na petição inicial. Diante, pois, das
necessidades do(a)(s) menor(es) que são patentes e presumidas, os alimentos devem ser fixados provisoriamente desde logo,
observando-se, todavia, o princípio da necessidade/possibilidade. Neste contexto, considero que o valor equivalente a 30%
(trinta por cento) do salário mínimo vigente atenderá às necessidades mais prementes da parte autora sem acarretar prejuízo no
próprio sustento do requerido, podendo prevalecer até o fim da instrução processual ou até que outro elemento mais convincente
aporte nos autos. Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 4º da Lei nº 5.478/68, FIXO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS
em favor do(a)(s) autor(es) no valor mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, quantia esta que
será devida a partir da citação e deverá ser paga até o 10º (décimo) dia de cada mês, mediante depósito na conta bancária do(a)
representante legal do(a)(s) menor(es) ou qualquer outro meio legal. DESIGNE o Cartório data e horário para a realização da
AUDIÊNCIA UNA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, INTIMANDO-SE o represente do Ministério Público e as
partes para que compareçam acompanhadas de advogado ou defensor público e das testemunhas que pretenderem ouvir, no
máximo 03 (três), sob pena de preclusão, consoante o disposto no artigo 8º da Lei nº 5.478/68. CITE-SE a parte requerida para
que tome ciência da existência desta ação, bem assim para que compareça à audiência una nela oferecendo contestação.
INTIMANDO-SE, ainda, para proceder ao pagamento dos alimentos provisórios acima fixados. Por oportuno, ADVIRTAM-SE as
partes que, o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de una, implicará o arquivamento do feito e, a
ausência da parte requerida importa em revelia, além de confissão quanto à matéria fática; tudo de acordo com o artigo 7º da lei
nº 5.478/68 (Lei dos Alimentos). Em consulta ao sistema INFOJUD, foram obtidos os seguintes dados da parte requerida: CPF:
009.806.361-83 Nome Completo: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA Nome da Mãe: ORDALIA RODRIGUES AMORIM Data
de Nascimento: 24/01/1984 Título de Eleitor: 0035123922739 Endereço: RUA A 315 OESTE CEP: 77600-000 Município:
PARAISO DO TOCANTINS UF: TO Caso o endereço não conste nos autos, prossiga-se à designação de data para a realização
da AUDIÊNCIA UNA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, na forma já determinada acima. Caso a parte
requerida não seja localizada ou endereço obtido já conste nos autos, proceda o cartório à consulta ao SIEL. Em sendo obtido
novo endereço, prossiga-se à designação de data para a realização da AUDIÊNCIA UNA, conforme já determinada acima. Caso
a parte requerida não tenha sido localizada ou endereço obtido já conste nos autos, OFICIE-SE ao INSS, solicitando
informações, no prazo de 10 dias, acerca do endereço da parte requerida, vínculos empregatícios e remuneração, sob pena de
desobediência, com as advertências de praxe. Em sendo obtido novo endereço, prossiga-se com a designação data para a
realização da AUDIÊNCIA UNA, conforme já determinado. Caso a parte requerida não tenha sido localizada ou endereço
fornecido já conste nos autos, INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado/defensor público, ou pessoalmente, como de
praxe, caso se faça necessário, para dar o devido andamento no processo requerendo o que de direito, consignando-se que
desde já estão INDEFERIDOS quaisquer pedidos de ofícios às instituições financeiras ou às empresas de telefonia ou às
concessionárias de água/energia elétrica, para buscas de endereço de parte contrária, uma vez que inúmeros são os casos que
tramitam ou já tramitaram neste juízo, em que houve o deferimento destes pedidos, sem que se houvesse sucesso nas buscas, o
que permite concluir, ante o gasto de tempo e movimentação de servidores desnecessária, que há remotas chances de que tais
buscas efetivamente tragam resultados positivos ao andamento dos processos, já que as diligências causam também tumulto
processual. Caso não haja atendimento, mesmo com a intimação pessoal, após a manifestação do Ministério Público, venham os
autos conclusos para extinção. Em sendo requerida, a qualquer tempo, a citação no local de trabalho, fica desde logo
DEFERIDA, não havendo necessidade de conclusão para tal fim. Em sendo requerida citação por hora, fica igualmente
DEFERIDA. Caso após todas essas tentativas (INFOJUD, SIEL e INSS) a parte não seja localizada, em sendo requerida a
citação via edital, DEFIRO, não sendo necessária nova conclusão neste sentido. Caso a citação se dê realmente por edital, já
que o rito especial da ação de alimentos prevê a realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento, deverá ser
observado o que segue: Deverá ser designada data e horário para a realização da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO, na forma já determinada acima, devendo, quando da expedição do edital da parte a ser citada/intimada, ser
observado o disposto no artigo 256 e seguintes, do CPC. O edital terá o prazo de 20 dias. Na forma do artigo 5º, § 4º, da Lei n.º
5.478/68, o edital deverá ser afixado no placar no fórum e publicado por 03 (três) vezes consecutivas no diário eletrônico da
justiça. No documento deverá constar, ainda, um resumo do pedido inicial, a íntegra desta decisão (art. 5º, § 5º, Lei n.º 5.478/68),
destacando-se o valor dos alimentos provisórios, a data de sua fixação, bem como as informações necessárias que possam
viabilizar o seu pagamento. Esclareço que qualquer ato de intimação das partes, não sendo o caso de edital, para
comparecimento às sessões será feito pessoalmente caso sejam assistidas pela Defensoria Pública, em sendo o caso de
advogado constituído, a intimação se fará pelo sistema E-PROC, dispensado o mandado ou carta precatória. Defiro os benefícios
da Justiça Gratuita à parte requerente nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil. CITE-SE. INTIMEM-SE. Expeça-se
o que for necessário. Ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema.
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ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO Juiz de Direito. Dado e Passado no Juízo da 2ª Vara cível de Paraíso do Tocantins, TO,
aos 28/07/2022. Eu, _______Miguel da Silva Sá, Técnico Judiciário, digitei. Hélvia Túlia Sandes Pedreira – 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.

PORTO NACIONAL
2ª vara cível
Editais
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Processo n.º 0004550-60.2014.8.27.2737
Ação: Execução Fiscal
Requerente: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO
Requerido: NASCIMENTO & RIBEIRO LTDA - ME
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio INTIMA
a requerida NASCIMENTO & RIBEIRO LTDA - ME, CNPJ: 13.083.982/0001-74 e/ou DANYELA NASCIMENTO RIBEIRO
LIMA, CPF: 01579275125 e DEYLA NASCIMENTO RIBEIRO AIRES, CPF: 016.245.501-18, atualmente em lugar incerto e
não sabido, para tomar conhecimento da Penhora realizada nos autos no evento 109, tudo em conformidade com o
despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser
acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br.
SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e
afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 21/07/2022. Eu, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé
haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. Data supra.

2ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS Nº 00066929020218272737
Ação: Medida Protetiva de Urgência
Vítima: ARLETE LOPES DA CONCEIÇÃO
Requerido HELIO NUNES DOS SANTOS
A Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais,
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência 00066929020218272737, em que figura como vítima S,
brasileira,solteiro,nascido aos 15/08/1974,natural de Porto Nacional/TO, filha de Maria Carvalho da Conceição e do Raimundo
Lopes da Conceição, inscrita no CPF nº963.906.461-00,reside na Rua F03, QD. 04, LT.24,Setor Fama ,Porto Nacional/TO,e, o
requerido HELIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro,solteiro , nascido aos 27/06/1983, filho de Terezinha do Bonfim Raimundo
dos santos,inscrito no CPF nº 031.147.891-37, reside Rua 11 , QD. 03, Lt. 02,onde funcionou o lava jato do buchada, Novo
Planalto ,Porto Nacional/TO,e, para que chegue ao conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital
ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à
mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do
Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23,
inciso II e IV da Lei 11.340/2006, acolho os pedidos os pedidos formulados no evento de nº 01, com fundamento no artigo 22 e
23 da Lei 11.340/2006, para determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência à HELIO NUNES DOS
SANTOS:1º) Proibição de HELIO NUNES DOS SANTOS de contato com a vítima ARLETE LOPES DA CONCEIÇÃO, seus
familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;2º) Proibição de HELIO NUNES DOS SANTOS freqüentar local
de trabalho, estudo, lazer, clubes, casas de parentes, entre outros locais de convivência da vítima ARLETE LOPES DA
CONCEIÇÃO, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma.Ficam as partes advertidas de que as presentes
medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face
do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou decisão ulterior, ocasião em que elas serão automaticamente cessadas,
salvo se, previamente, a vítima demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para
tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser instaurado procedimento
criminal correlato a estas medidas, o prazo de duração será de seis meses.Notifique-se a ofendida, devendo ser alertada quanto
ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há interesse/necessidade na renovação, bem

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5237 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

42

como deverá comunicar a este juízo eventual descumprimento das medidas protetivas pelo representado e sobre possível
reconciliação com o mesmo.Agressor e vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública pode acompanhá-los nesse
processo, caso seja procurada.No cumprimento do mandado, o Oficial deverá explicar ao requerido de que ele terá a
oportunidade de apresentar sua defesa, advertindo ainda que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas
por este juízo caracterizá crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, podendo
ainda implicar na decretação de sua prisão preventiva, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.340/06 e Lei 12.403/2011.Para
cumprimento da medida protetiva, requisite-se, se necessário, auxílio policial.Determino que seja encaminhada cópia desta
decisão à douta autoridade policial.Ciência ao Ministério Público, nos termos do art. 19, §1º, parte final e artigos 25 e 26 da Lei
11.340/06.Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar atendimento aos mesmos, caso
tenham interesse.Cumpra-se, mediante cautelas de estilo e com a urgência que o caso requer.A presente decisão deverá
servir como mandado de intimação. Porto Nacional - TO, data certificada no sistema.DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 28 de Junho de 2022. Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna , estagiário, lavrei e
subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES.

Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00124473220208272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: KAUAM BELEM MACHADO
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00124473220208272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) KAUAM BELEM MACHADO, brasileiro, em união
estável, natural de Porto Seguro/BA, nascido em 01/09/2000, filho de Flávia Belem Pereira e Rusley Simim Machado,
residente e domiciliado na Laguna 02, quadra 37, Rua 19, Lote 44, Luzimangues, Porto Nacional/TO,que fica(m)
CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções,
podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de 00124473220208272737,que a Justiça
Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 21 da
Lei de Contravenções Penais, nos termos da Lei 11.340/06.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não
apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m)
citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em)
notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos
é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 28 de
junho de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de
Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00121335720188272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: JOÃO ANTONIO DA SILVA
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00121335720188272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) JOÃO ANTONIO DA SILVA,brasileiro,união estável,
nascido em 29/12/1959, filho de Inês Hilda Medeiros e do Manoel Cassiano da Silva,portador do RG nº 290580, SSP/TO,
inscrito no CPF nº 290.643.251-20, residente e domiciliado na Fazenda Confusão, Zona Rural, em Porto Nacional/TO,que
fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e
exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de
00121335720188272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
denunciado(s) como incurso(s) no artigo 12 da Lei 10.826/03.Devendo constituir advogado para promover sua defesa,
não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m)
citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em)
notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos
é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 28 de
junho de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de
Direito.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00118344620198272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: JOÃO DOS SANTOS GUIMARÃES COSTA
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00118344620198272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) JOÃO DOS SANTOS GUIMARÃES
COSTA,brasileiro,casado,natural de São Félix de Balsa/MA, nascido em 01/11/1964, filho deLuiz Borges Guimarães e
Elmira Alves Costa, inscrito no CPF nº 327.337.203-68, residente e domiciliado na Rua 44, quadra 171, lote 07, Jardim
Aureny III, CEP 77000-000, Palmas/TO ou Rua Felesmina Aires da Silva, quadra 47, lote 11, setor Nova Capital, Porto
Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de
00118344620198272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m)
denunciado(s) como incurso(s) no artigo 303, “caput” da Lei nº 9.503/97.Devendo constituir advogado para promover
sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s)
pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s)
defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para
conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do
Tocantins, ao 28 de junho de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira
Rodrigues– Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS Nº 00113861020188272737
Ação: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Acusados: VICENTE ALVES
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00113861020188272737, que a Justiça
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) VICENTE ALVES, brasileiro, em união estável,
lavrador, natural de Colinas/MA, nascido aos 10/01/1956, portador do RG n° 980.163 SSP/MA, filho de Geremias Matias
Ferreira e Maria Rodrigues de Morais, residente e domiciliado na Fazenda Cruzeiro do Sul, Assentamento P.A, Terra
Vermelha, Zona Rural de Monte do Carmo/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à
acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da
denúncia extraída dos autos de 00113861020188272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e
na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 12 da Lei 10.826/03.Devendo constituir advogado para
promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em)
citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em)
sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia.
Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional,
Estado do Tocantins, ao 28 de junho de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes
Pereira Rodrigues– Juíza de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS
AUTOS Nº 50000285120048272737
Ação: AÇÃO PENAL
Sentenciado:JOSÉ LINDOMAR JANUÁRIO
A Dra. UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de
Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem
conhecimento, e, em especial o sentenciado, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam
os autos de Ação Penal nº 50000285120048272737, em que figura como sentenciado JOSÉ LINDOMAR JANUÁRIO, brasileiro,
solteiro, paisagista, nascido aos 31/05/1958, filho de Sebastião Januário e Cirila Pereira , residente e domiciliado na Rua
Anápolis,s/nº,Viveiro da Prefeitura, Jardim Querido, Porto Nacional/TO, intimado da sentença a seguir transcrita: Ante o exposto
e considerando que não há causa legal ou supralegal de exclusão da tipicidade, ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, julgo
procedente a pretensão punitiva estatal, e como consequência , CONDENO o réu JOSÉ LINDOMAR JANUÁRIO, qualificado
nos autos, às penas previstas no artigo 302, §º único, I, da Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro.. Porto Nacional/TO,
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25 de Março de 2022. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juiza de Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente
Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 28 de julho de 2022. Eu,
Lucas Lopes Coelho Vianna,estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juiza de Direito.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

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
DESAPROPRIAÇÃO Nº 0016588-21.2020.8.27.2729/TO
AUTOR: ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
RÉU: CLEBER REYNALDO ARAÚJO DA SILVA
EDITAL Nº 5883071
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
A Excelentíssima Senhora Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Palmas/TO, no
uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0016588-21.2020.8.27.2729, Classe: Desapropriação, proposta por ENERGISA
TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em desfavor de CLEBER REYNALDO ARAÚJO DA SILVA, e que por este
meio, procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem
conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de ação de desapropriação, devido a servidão, que impactará
uma área de 15,5910ha do imóvel a seguir descrito:área de posse do Requerido no Munícipio de Palmas com área de
1114.0000ha, bem como, para que querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do
evento 73.
ARAPOEMA
1ª Escrivania Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001351-44.2019.8.27.2708/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
RÉU: RONILSSON ALVES LUZ
RÉU: MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA
ATO ORDINATÓRIO
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias)
O Doutor Jordan Jardin, Juiz de Direito da Vara Cível, desta Comarca de Arapoema – TO., na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio CITA o Sr. RONILSSON
ALVES LUZ, brasileiro, estado civil e profissão ignorado, residente em lugar incerto e não sabido. AÇÃO DE EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA, autos nº. 0001351.44-2019.827.2708,
proposta por BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista sediada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco C, Lote 32,
Edifício Sede III, em Brasília – DF, para cita-lo o executado, para que no prazo de 03 (três) dias, efetuem o pagamento do débito
ou nomeiem bens à penhora, em quantia suficiente para garanti-lo. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa. Para pagamento no prazo acima estipulado, os honorários serão reduzidos em 50% (cinquenta por
cento), nos termos do § 1º, do art. 827 do CPC. Não havendo pagamento e não sendo nomeados bens, proceda-se à penhora,
de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, intimando-se os devedores do prazo de 15 (quinze) dias para oporem
embargos, nos termos do art. 231 do CPC., tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente, para que
efetue o recolhimento das custas de locomoção. Em seguida, citem-se os executados, para que no prazo de 03 (três) dias,
efetuem o pagamento do débito ou nomeiem bens à penhora, em quantia suficiente para garanti-lo. Fixo os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Para pagamento no prazo acima estipulado, os honorários serão
reduzidos em 50% (cinquenta por cento), nos termos do § 1º, do art. 827 do CPC. Não havendo pagamento e não sendo
nomeados bens, proceda-se à penhora, de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, intimando-se os devedores do
prazo de 15 (quinze) dias para oporem embargos, nos termos do art. 231 do CPC. Cumpra-se. Arapoema - TO, 26 de setembro
de 2019. Rosemilto Alves de Oliveira Juiz de Direito”. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. Juiz que
fosse expedido o presente edital que será publicado no Diário de Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e
vinte e dois(30/05/2022). Eu, Elias Sampaio Ferreira, Técnico Judicial, digitei e subscrevi.
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Documento eletrônico assinado por JORDAN JARDIM, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 5526627v3 e do código
CRC badf36ee.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JORDAN JARDIM
Data e Hora: 30/5/2022, às 17:12:21

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decisões
PROCESSO
22.0.000021964-2
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Decisão Nº 4282, de 27 de julho de 2022
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação de instrutor
para ministrar os módulos I – Concepções Teóricas da Pedagogia no Campo Epistêmico e o II – Pedagogia Jurídica:
Contexto e Atuações do curso A Pedagogia Jurídica e o Assessoramento Técnico ao Judiciário, para servidores (as)
vinculados (as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO, credenciados (as) da área de Pedagogia, que
atuam no assessoramento aos Juízos demandantes, em processos judiciais ou administrativos, pela professora Cyntia
Aparecida de Araújo Bernardes, no período de 23.08 a 13.09.2022.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4458767) e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 4456244), no exercício das atribuições legais, revendo a Decisão inserta no evento nº 4464739, RATIFICO A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso
VI, ambos da Lei 8.666/93, conforme evento 4464735, visando à contratação da instrutora Cyntia Aparecida de Araújo
Bernardes para realização da capacitação em referência, pelo valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme Proposta
sob o evento 4441530.
Encaminhem-se os autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação desta Decisão;
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante artigo 62 do
Estatuto Licitatório; e
3. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada aludida.
Concomitantemente, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias
Portaria Nº 1797, de 27 de julho de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 460/2022, que dispõe sobre a instalação, implementação e aperfeiçoamento da Justiça
Itinerante, no âmbito dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Tribunais de Justiça e dá
outras providências;
CONSIDERANDO as deliberações constante no SEI nº 22.0.000017597-1,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho para estudo acerca da regulamentação e implantação da Resolução CNJ nº 460, de 6
de junho de 2022, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, composto pelos seguintes membros.
I - Juiz Auxiliar da Presidência Manuel de Faria Reis Neto, Coordenador do Grupo de Trabalho;
II – Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça Rosa Maria Gazire Rodrigues Rossi, representante da CGJUS;
III – Juiz Allan Martins Ferreira, representante das Varas Criminais;
IV - Juiz Deusamar Alves Bezerra, representante dos Juizados Especiais;
V - Juiz Fabiando Ribeiro, representante das Varas de Família;
VI - Juiz Nilson Afonso da Silva, representante das Varas Cíveis;
VII - Juiz Esmar Custódio Vêncio Filho, Coordenador do NACOM;
VIII - Juíza Silvana Maria Parfieuniuk, Coordenadora do NUPEMEC;
IX - Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro;
X - João Ornato Benigno Brito, Coordenador de Gestão Estratégica, estatísticas e Projetos.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5237 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

46

§ 1º O Grupo de Trabalho terá 30 dias para conclusão dos seus trabalhos.
§ 2º As reuniões do Grupo de Trabalho serão secretariadas pela servidora da COGES Agnes Souza da Rosa.
Art. 2º Outras unidades e servidores (as) do Poder Judiciário do Tocantins poderão auxiliar o Grupo de Trabalho, a depender de
convocação do Coordenador do Grupo de Trabalho.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Termos de homologação
PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

21.0.000011991-9
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Manutenção de ar condicionado instalados nas dependências do Poder Judiciário.

Termo de Homologação Nº 69, de 27 de julho de 2022
Tratam os presentes autos de procedimento licitatório à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva permanente e chamada de emergência, com fornecimento de peças para
atender os aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do Anexo I do Poder Judiciário e dos Fóruns Comarcas
de Palmas, Guaraí, Gurupi, Paraíso e Porto Nacional, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Termo de
Referência n.º 189 (4301129), nos moldes do Edital 321 (4391313).
A contratação pretendida está prevista nos subitens 8.3.35 a 8.3.40 do Plano de Contratações 2022, SEI nº. 21.0.000009932-2,
evento 4093098, tendo sido autorizada pelo Despacho 12831 ASTDG (4183358).
A publicação do certame consta juntada nos eventos 4391472, 4391490 e 4401702.
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente,
Lei 8.666/93, considerando o Documento de Oficialização da Demanda - DOD, inserto no evento 3710595, o Estudos
Preliminares (evento 3710596), Gerenciamento de risco (evento 3710597), o Mapa de Preços (evento 4285282), a
classificação orçamentária (evento 4470824 e 4469920), bem como o Parecer da ASJUADMDG (evento 4472051), ACOLHO
a sugestão do Diretor-Geral (evento 4472290), ao tempo em que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 42/2022, no qual
sagraram-se vencedoras as empresas: MERIC AR CONDICIONADO EIRELI, inscrita sob o CNPJ 10.587.568/0001-04, para o
Grupo 1, pelo valor de R$ 168.988,08 (cento e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e oito centavos), a E R
RAMOS, inscrita sob o CNPJ 17.113.163/0001-83, para o Grupo 4, pelo valor de R$ 62.400,00, e a empresa JOSE DE
RIBAMAR CORREA JUNIOR, inscrita sob o CNPJ 18.778.321/0001-87, para os Grupos 2, 3, 5 e 6, pelo valor de R$ 246.934,80
(duzentos e quarenta e seis mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), perfazendo o valor global de R$
478.322,88 (quatrocentos e setenta e oito mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme Ata da
Sessão, Ata Complementar, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação, presentes nos eventos 4425623, 4467873,
4425637 e 4467875, respectivamente, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva permanente e chamada de emergência, com fornecimento de peças para
atender os aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do Anexo I do Poder Judiciário e dos Fóruns Comarcas de
Palmas, Guaraí, Gurupi, Paraíso e Porto Nacional, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Termo de
Referência n.º 189 (4301129), nos moldes do Edital 321 (4391313), para que produzam seus efeitos legais.
DETERMINO o envio dos autos à:
1. ASPRE para publicação;
2. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem
assim publicação do Termo de Homologação;
3. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e
4. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitantemente, à DIVENG/SMP para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se,
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2060/2022, de 27 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 2022/121045 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kellen Cristiny Araujo Menezes, Matrícula 365486, 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 Miracema do Tocantins-TO
para Lajeado-TO, no período de 06/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 00010178520218272725.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2061/2022, de 27 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 2022/120989 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joaquina Ribeiro da Silva, Matrícula 990483, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Itacaja-TO para Zona Rural-TO, no
período de 05/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000025948.2022.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2062/2022, de 27 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 2022/121112 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 26/07/2022 a 26/07/2022, com a finalidade de realizar distribuição das cartilhas de Adoção Legal,
Adoção Internacional e Entrega Voluntárias, conforme processo 21.0.000027558-9.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2063/2022, de 27 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 2022/121054 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adevanilde da Silva Rodrigues, Matrícula 362236, 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 Pequizeiro-TO para Zona
Rural-TO, no período de 13/07/2022 a 13/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0001330-48.2022.8.27.2713.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2064/2022, de 27 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 2022/121055 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Noabia Pereira Duarte Silva, Matrícula 358780, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Itapora do
Tocantins-TO, no período de 06/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000271-22.2022.8.27.2714.
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 2065/2022, de 27 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 2022/121056 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Eleuza Maria Ferreira, Matrícula 358394, 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 Pequizeiro-TO para Zona Rural-TO, no
período de 10/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000133048.2022.8.27.2713.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2066/2022, de 27 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 2022/121051 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silva Bento Barbosa, Matrícula 357921, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Itapora do TocantinsTO, no período de 06/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000059694.2022.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2067/2022, de 27 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 2022/121101 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joana D`arc Queiroz Miranda, Matrícula 357604, 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 Porto Nacional-TO
para Rio Sono-TO, no período de 12/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de realizar avalição psicológica, determinada no
processo 0004766-40.2022.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2068/2022, de 27 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 2022/121058 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Letícia Carvalho dos Santos, Matrícula 356926, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Cristalandia-TO para Lagoa
da Confusao-TO, no período de 03/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00017695820198272715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2069/2022, de 27 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 2022/121103 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aryelle Silva Conceição, Matrícula 355661, 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 Pedro Afonso-TO para Zona Rural-TO,
no período de 04/08/2022 a 04/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000145757.2021.8.27.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2070/2022, de 27 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 2022/121092 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Janaina de Farias, Matrícula 352892, 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 Taguatinga-TO para Aurora do
Tocantins-TO, no período de 05/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 00000651720228272711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2071/2022, de 27 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 2022/121142 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Deusamar Alves Bezerra, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula
129843, o valor de R$ 1.224,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado
o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 689,30, por seu
deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 21/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de participar da
inspeção realizada pelo CNJ, no gabinete de sua relatoria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1742/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de julho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 293/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000021901-4, celebrado por este
Tribunal de Justiça e Ivone de Sena Paranhos Simioni, que tem por objeto a contratação de instrutora para realização do 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.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Andréia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 293/2022 e a
servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa
execução.
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1739/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de julho de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 292/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000021852-2, celebrado por este
Tribunal de Justiça e Karine Isis Bernardes Verch, que tem por objeto a contratação de instrutora para realização do 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.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Andréia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 292/2022 e a
servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa
execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2072/2022, de 28 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 2022/121179 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, 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
Novo Acordo-TO, no período de 01/08/2022 a 02/08/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial,
determinado no processo 0002181-47.2019.8.27.2728.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2073/2022, de 28 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 2022/121153 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ivanice Pires Aguiar, Matrícula 990446, 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 Formoso do Araguaia-TO para Zona
Rural-TO, no período de 05/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000323541.2020.8.27.2719.
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 2074/2022, de 28 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 2022/121149 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jaqueline Pereira Resende, Matrícula 365520, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do
Município de Origem-TO, no período de 04/08/2022 a 04/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0006893-48.2022.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2075/2022, de 28 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 2022/121151 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kênia Polva Coelho Ferreira, Matrícula 359887, 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 Lagoa da Confusao-TO
para Cristalandia-TO, no período de 29/07/2022 a 29/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0002538-32.2020.8.27.2715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2076/2022, de 28 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 2022/121188 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Miguel Fernando Alves, Matrícula 357387, 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 Colinas do Tocantins-TO para Zona
Rural-TO, no período de 05/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0000485-13.2022.8.27.2714.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2077/2022, de 28 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 2022/121180 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sabrina Katyelly Martins Fontinelle, Matrícula 356761, o valor de R$ 153,33,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Guarai-TO para ColmeiaTO, no período de 29/07/2022 a 29/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000296222.2021.8.27.2721.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2078/2022, de 28 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 2022/119605 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luanna Vargas da Silva Labre, Matrícula 353816, 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 Palmas-TO para Novo
Acordo-TO, no período de 29/06/2022 a 29/06/2022, com a finalidade de Cumprir demandas referente ao Projeto Diálogos
Circulares Sei nº 21.0.000026627-0 e autorização do NUPEMEC Sei 22.0. 000012286-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

Termos de homologação
PROCESSO
22.0.000011147-7
INTERESSADO ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE
ASSUNTO
Aquisição de Livros - Registro de Preços
Termo de Homologação Nº 68 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se de processo licitatório visando registrar preços para contratação futura de livraria ou distribuidor especializado, com
vistas ao fornecimento, de forma parcelada, de livros/publicações jurídicos e de outras áreas, nacionais e estrangeiros
comercializados no mercado nacional, em atendimento às necessidades da Biblioteca da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense - ESMAT.
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei
10.520/02, Decretos 7892/2013, 8.538/2015 e 10.024/2019, Decreto Judiciário 6/2020, Lei Complementar 123/2006 e,
subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem como o Parecer da ASJUADMDG (evento 4472178), HOMOLOGO o Pregão Eletrônico
48/2022 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foi adjudicado o Item 1 à empresa EUNICE MARIA GONCALVES DE
OLIVEIRA, pelo valor total de R$ 21.152,00 (vinte e um mil cento e cinquenta e dois reais) - que representa 33,90% de desconto
sobre o valor estimado - e o Item 2 à empresa THIAGO BARSALOBRES BOTTARO, pelo valor total de R$ 31.680,00 (trinta e um
mil seiscentos e oitenta reais) - que representa 34% de desconto sobre o valor estimado -, perfazendo a importância global de R$
52.832,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais), consoante Ata da Sessão, Termo de Adjudicação e Resultado
por Fornecedor (eventos 4443504, 4443527 e 4443532), bem como Propostas realinhadas (eventos 4442945 e 4442907)., para
que surtam os efeitos jurídicos e legais.
Por conseguinte, determino o envio dos autos sucessivamente à:
1. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos;
2. SPADG para a publicação do presente Termo de Homologação; e
3. DCC para as providências relacionadas à formalização das Atas de Registro de Preços, coleta das assinaturas e demais
medidas pertinentes.
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000008084-9
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE03983
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Bertini do Brasil Ltda.
CNPJ: 11.140.607/0001-93
OBJETO: Empenho destinado a capacitação dos servidores Heitell Gabriel Sampaio, matrícula 352924; Petrônio Coelho Lemes,
matrícula 151953; Fernando Ferreira Frota, matrícula 352795 no curso Oracle Linux System Administration III, oferecido pela
Bertini do Brasil, conforme eventos nº. 4225477, 4300718 e 4421133, em data a ser definida, na modalidade EAD, conforme
Informação evento (4408407).
VALOR TOTAL: R$ 16.300,00 (Dezesseis mil e trezentos reais).
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL.
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48
Fonte de Recursos: 0500.
DATA DA EMISSÃO: 28 de julho de 2022.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 005/2022

Processo nº 22.0.000006990-0 - UASG 925814
Modalidade: Concorrência nº 005/2022
Tipo: Menor Preço Global
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c Lei n.º 8.666/93
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de construção de ampliação
do edifício sede do Tribunal de Justiça - TO, em regime de empreitada por preço global.
Data da abertura da sessão: Dia 30 de agosto de 2022, às 14h00min horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas,
pelo e-mail cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 27 de julho de 2022.
Pauline Sabará Souza
Secretária da CPL

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 423/2021
ROCESSO 21.0.000024330-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Lauana Paula Barbacena Garcia
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 423/2021, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Ariane Carvalho do Nascimento, em virtude da solicitação da Credenciada, evento
4470468, e Informação nº 28124/2022-GGEM evento 4470471, quanto à mudança da comarca e cidade que compõem o Núcleo
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis para prestação de serviços na especialidade de psicologia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Tocantinópolis e cidade de Tocantinópolis;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Araguatins e cidade de Buriti do
Tocantins.
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 423/2021, aos Autos
Administrativos 15.0.000013051-3 e 21.0.000024330-0, bem como as disposições do Edital de Credenciamento nº 001/2016 e,
subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/1993.
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente
Instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2022.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº. 233/2020
PROCESSO 21.0.000005986-0
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Menezes Ind. e Com. Ltda - ME
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: O presente Instrumento tem por objeto a alteração da Cláusula Oitava do
Contrato nº 233/2022, evento 4359650, firmado com a empresa Menezes Ind. e Com. Ltda - ME, conforme Informação nº
28144/2022 - DIVPODG, evento 4470736, a qual passará a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta da dotação orçamentária consignada:
Unidade Gestora: 050100 - Tribunal de Justiça
Classificação Orçamentária: 05010.02.061.1145.1101
Natureza de Despesa: 44.90.51
Fonte de Recursos: 1500
CNPJ/MF: 25.053.190/0001-36
Praça dos Girassóis, s/nº. - Centro
CEP: 77.015-007
Palmas/TO.
e/ou
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Unidade Gestora: 060100 - Funjuris
Classificação Orçamentária: 06010.02.061.1145.3067
Natureza de Despesa: 44.90.51
Fonte de Recursos: 1760
Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - Funjuris.
CNPJ/MF: 03.173.154/0001-73
Praça dos Girassóis, s/nº. - Centro
CEP: 77.015-007
Palmas/TO.
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2022.

Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021
PROCESSO 22.0.000020685-0
CONTRATO Nº 297/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADO: Van Lins de Paula
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Analista
Judiciário - Suporte Técnico, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, os serviços serão prestados
em Palmas.
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil quatrocentos e
dezessete reais e noventa 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: 28 de julho de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 21/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2022
PROCESSO 22.0.000021133-1
CONTRATO Nº 300/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Tecno2000 Indústria e Comércio - Ltda
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de móveis (mesas basculantes), para atender as
demandas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT.
DO VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 202.130,00 (duzentos e dois mil cento e trinta reais), compreendendo
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentária
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos objetos.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2022.

Extratos

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 323/2022
PROCESSO 22.0.000023779-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Josivânia Alves Guimarães
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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 Porto Nacional, Comarca de Natividade e Cidade de Natividade.
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: 28 de julho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 304/2022
PROCESSO 22.0.000023568-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Lorrayne Oliveira de Araújo Santos
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
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: 28 de julho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 326/2022
PROCESSO 22.0.000023742-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Glauceni Rodrigues da Silva
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Guaraí e Cidade de Fortaleza do Tabocão.
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: 28 de julho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 305/2022
PROCESSO 22.0.000023421-8
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Ricardo Furtado de Oliveira
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
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
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DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 322/2022
PROCESSO 22.0.000023773-0
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Jane Maria Silva Assunção
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 32/2020
PROCESSO 20.0.000002564-0
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Wilma de Freitas Oliveira Santiago Rocha
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Wilma de Freitas Oliveira Santiago Rocha
da prestação de serviços na especialidade de serviço social, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas, com
fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 36/2020.
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 1149/2022, de 27 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 AURECIO BARBOSA FEITOSA, matrícula nº 252945, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 21/07 a 05/08/2022, a partir de 21/07/2022 até 05/08/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 09 a 24/01/2023, 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 584/2022, de 28 de julho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora LUCILEIDE CARVALHO NUNES, matrícula nº 98823, ocupante do
cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL, no período de
01/08/2022 a 05/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121214;
RESOLVE:
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Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
354395

KATIAN DOS SANTOS COSTA SIPAUBA

CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO

01/08/2022 à 05/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1150/2022, de 28 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 ROBERTA MARTINS SOARES MACIEL ISMAEL, matrícula nº 353612, relativas ao
período aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 25/07 a 13/08/2022, a partir de 25/07/2022 até 13/08/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 15/08 a 03/09/2023, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 585/2022, de 28 de julho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora CELIA REGINA OLIVEIRA SALES BARBOSA, matrícula nº 46163,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA
CRIMINAL, no período de 26/07/2022 a 09/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121250;
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
62755

WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 26/07/2022 à 09/08/2022

MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 586/2022, de 28 de julho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora CELIA REGINA OLIVEIRA SALES
BARBOSA, matrícula nº 46163, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE
MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 11/07/2022 a 25/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121251;
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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
62755

WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER

ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 11/07/2022 à 25/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 587/2022, de 28 de julho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora ALEANE DE PAULA CARVALHO, matrícula nº 177241, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL
DE MANDADOS, no período de 01/08/2022 a 05/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121252;
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
40181

DAVI RIBEIRO PIRES

ESTATUTÁRIO

AUXILIAR JUDICIÁRIO

01/08/2022 à 05/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 588/2022, de 28 de julho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 105373, ocupante
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS CENTRAL DE MANDADOS, no período de 18/07/2022 a 29/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121253;
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
40181

DAVI RIBEIRO PIRES

ESTATUTÁRIO

AUXILIAR JUDICIÁRIO

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

18/07/2022 à 29/07/2022
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 589/2022, de 28 de julho de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de remoção provisória, da servidora FABIANA DA SILVA NUNES, matrícula nº 143167,
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARRAIAS, no período de
31/05/2022 a 30/05/2023;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121265;
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
274735 MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 05/07/2022 à 31/10/2022
274735 MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/12/2022 à 30/05/2023
Publique-se. Cumpra-se.
MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 590/2022, de 28 de julho de 2022
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor SEBASTIÃO CÉSAR PINTO DE SOUSA, matrícula nº 96829, ocupante
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PIUM - 1ª VARA CRIMINAL, no período de
11/07/2022 a 14/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121111;
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
354394

ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

11/07/2022 à 14/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 591/2022, de 28 de julho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, da servidora LARA SANTOS DE CASTRO, matrícula nº
182742, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL, no
período de 15/07/2022 a 15/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121261;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Nome

ANEXO 1
Funcional

205074

MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA

ESTATUTÁRIO

60

Cargo

Período

TÉCNICO JUDICIÁRIO

15/07/2022 à 15/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 592/2022, de 28 de julho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora LARA SANTOS DE CASTRO, matrícula nº 182742, ocupante do cargo
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL, no período de 04/07/2022 a
14/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121259;
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
205074

MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

04/07/2022 à 14/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 593/2022, de 28 de julho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LARA SANTOS DE CASTRO,
matrícula nº 182742, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA
CÍVEL, no período de 27/06/2022 a 29/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121258;
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
197429

GARDENIA COELHO DE OLIVEIRA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

27/06/2022 à 29/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 594/2022, de 28 de julho de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
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CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LARA SANTOS DE CASTRO,
matrícula nº 182742, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA
CÍVEL, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121256;
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
197429

GARDENIA COELHO DE OLIVEIRA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

06/06/2022 à 10/06/2022

Publique-se. Cumpra-se.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

DIRETORIA FINANCEIRA
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA

Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS

Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do
Provimento nº 9, de 2019.
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar:
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e
2. O respectivo número do processo judicial.
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br
AGENILDO SILVA DE LIMA OLIVEIRA
920.783.975-04
0007362-36.2018.827.2737 R$ 118,97
AGOSTINHO ARAUJO RODRIGUES
697.649.991-15
0043799-37.2017.827.2729 R$ 410,62
JUNIOR
AILON LOPES DE AQUINO BARBOSA
576.769.921-68
0006027-45.2019.827.2737 R$ 186,53
ALBERTO AUGUSTO REIS JUNIOR
838.464.921-91
0011492-35.2014.827.2729 R$ 208,27
ALCENO BANDEIRA DA SILVA
995.065.481-53
0007112-66.2019.827.2737 R$ 94,02
ALCIDES DE SOUZA MOREIRA
014.274.781-55
0000570-27.2016.827.2708 R$ 473,30
ALESSANDRO AUGUSTO JOAQUIM
02.654.480/0001-30
0000717-21.2014.827.2709 R$ 2.043,98
ALEXANDRE SENGER NETO
278.308.518-67
0037744-36.2018.827.2729 R$ 37,32
ALEXSANDRA ALMEIDA RODRIGUES
943.350.101-25
0005562-21.2018.827.2721 R$ 63,82
AMELQUIADES SEVERINO DA SILVA
012.520.461-20
0001325-83.2018.827.2707 R$ 127,82
ANA CASSIA DE OLIVEIRA COSTA
033.138.151-62
0008777-54.2018.827.2737 R$ 148,32
ANA PEREIRA DE CARVALHO
328.331.212-53
0008014-82.2020.827.2737 R$ 148,79
ANDREI DE BRITTO RODRIGUES
021.494.751-38
0000902-15.2017.827.2722 R$ 1.154,33
APARECIDO GONCALVES FERREIRA
663.180.251-20
0006457-60.2020.827.273
R$ 145,27
ARCANGELO JOSE SANTIN
251.127.919-34
0009602-61.2019.827.2737 R$ 206,64
ATONISIO ALVES PEREIRA
528.514.192-34
5000419-09.2012.827.2710 R$ 392,82
BERNARDINO RODRIGUES BARROS
307.786.541-68
5001711-78.2012.827.2726
R$ 115,82
BRUNO JOAO SANTIN
046.051.051-74
0009602-61.2019.827.2737 R$ 206,64
CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS
400.098.742-91
0005030-96.2018.827.2737 R$ 174,25
CLEUSA FERREIRA DE SOUSA
185.703.482-15
0010299-19.2018.827.2737 R$ 200,84
CONSTRUTORA BOA SORTE IND COM
01.455.054/0001-04
0013512-23.2019.827.2729 R$ 22,32
INCORP E URBANIZACAO LTDA
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA
53.311.361/0065-80
0010661-66.2018.827.2722 R$ 157,64
REGIAO DE ORLANDIA
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DANIELLY SILVA DE OLIVEIRA LIMA
DAVI RODRIGUES MACEDO
DIEGO HENRIQUE DE MOURA VITURINO
DIMAS DIAS DE SENA
DISMOBRAS IMPORTACAO,
EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
DOMINGOS GOMES DE ALMEIDA
ELETROMEGA CONSTRUTORA LTDA
ELIANE DE SOUZA ALMEIDA 94176183187
ELIZEU VERAS LIMA
EMIVALDO BRITO DOS SANTOS
EUDES NAY TAVARES DOS SANTOS
FABIO RIBEIRO DE SOUZA
FLAVIA ALVES BATISTA COSTA
FRANCELIO MENDES DE SA
FRANCISCO PICCOLOTTO JUNIOR
FUNDACAO PROFESSOR CARLOS
AUGUSTO BITTENCOURT
HILDA RAIMUNDA ALVES VIANA
VILARINHO
IRACEMA PEREIRA DA SILVA MACHADO
JACIANA DOS SANTOS DAMASO
JAIME DE SANTANA DE ARAUJO
JEFFERSON PAULO DE MENDONCA
JOAO VIEIRA FILHO
JONATO ALVES PEREIRA DOS SANTOS
JOSE CORREA POVOA
JOSE DE ALMEIDA RODRIGUES
JOSE DOMINGOS COELHO RODRIGUES
JOSE MIGUEL CARNEIRO SOARES
JOSIEL VIDAL TAVARES DE LIRA
JOSIVALDO BOTELHO DE SOUSA
JUCILENE MARIA DE OLIVEIRA SOUSA
JUESMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
JUVENAL PINTO DE SOUSA
KELY RAMILA ALVES DA ROCHA
L J DE ABREU
LECIO OLIVEIRA SOUZA
LILIANE CAVALCANTE LIMEIRA
LUCIMAR PEREIRA GONCALVES
LUIZ CARLOS DA MOTA SILVA
LUZIMAR BARBOSA DE SOUSA SA
MAGDA ALVES DE LIMA
MAGNO PNEUS COMERCIO DE PNEUS
LTDA
MANOEL VIEIRA DA SILVA
MARCIA MACEDO RODRIGUES JULIAO
MARCINO PEREIRA LIMA
MARCOS TRENCH DE FREITAS
MARCUS ALESSANDRO RODRIGUES
COSTA
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007.119.761-39
056.750.921-45
004.116.901-83
618.882.491-53

0017323-93.2016.827.2729
0000476-85.2017.827.2727
0009174-79.2019.827.2737
5006776-84.2013.827.2737

R$ 34,82
R$ 122,50
R$ 142,60
R$ 214,26

01.008.073/0001-92

0015882-09.2018.827.2729

R$ 83,47

196.213.101-72
00.999.537/0001-07
28.272.673/0001-10
576.803.962-72
963.090.671-68
617.973.321-04
040.143.041-32
840.927.421-34
310.729.094-72
068.590.538-10

0011152-28.2018.827.2737
5000099-76.2001.827.2731
0037699-95.2019.827.2729
0004401-88.2019.827.2737
0000424-72.2014.827.2702
0026562-53.2018.827.2729
0001146-87.2017.827.2739
0037699-95.2019.827.2729
0033371-54.2021.827.2729
0015771-02.2015.827.2706

R$ 128,82
R$ 1.387,30
R$ 33,35
R$ 141,01
R$ 254,04
R$ 19,32
R$ 117,55
R$ 14,29
R$ 1.139,22
R$ 89,32

05.843.211/0001-00

0003062-27.2015.827.2740

R$ 2.511,37

476.322.081-00

0014559-03.2017.827.2729

R$ 295,66

435.509.911-34
621.864.772-20
229.108.671-53
059.948.546-97
660.803.983-20
911.900.021-91
135.642.181-49
044.156.201-91
02.501.193/0001-90
413.954.501-10
030.071.051-88
004.000.541-08
014.685.251-66
357.959.301-30
170.935.461-53
071.351.311-00
11.843.668/0001-17
763.658.161-20
811.924.521-00
786.963.211-20
975.687.751-00
586.825.461-91
774.664.624-72

0006541-22.2019.827.2729
0008852-59.2019.827.2737
0010147-97.2020.827.2737
0004148-32.2016.827.2729
0005207-83.2015.827.2731
0013126-03.2018.827.2737
0001628-84.2015.827.2713
0029002-22.2018.827.2729
0005679-90.2020.827.2737
0005994-21.2020.827.2737
0004572-11.2020.827.2737
0003034-53.2019.827.2729
0007311-88.2019.827.2737
0030272-86.2015.827.2729
0007631-75.2018.827.2737
0000013-13.2020.827.2704
0017331-31.2020.827.2729
0034745-52.2014.827.2729
0008000-69.2018.827.2737
5041957-73.2013.827.2729
0004152-74.2018.827.2737
0005163-36.2021.827.2737
0000056-40.2018.827.2729

R$ 158,85
R$ 203,52
R$ 145,09
R$ 172,61
R$ 114,30
R$ 580,46
R$ 3.385,45
R$ 135,25
R$ 128,77
R$ 124,32
R$ 122,95
R$ 176,20
R$ 166,22,
R$ 198,03
R$ 161,73
R$ 187,31
R$ 232,28
R$ 204,45
R$ 122,67
R$ 220,76
R$ 142,68
R$ 130,67
R$ 175,23

37.583.325/0001-54

5002819-41.2009.827.2729

R$ 255,77

032.764.901-10
033.056.881-73
035.640.451-04
023.574.178-70

0003312-86.2020.827.2707
0016669-33.2021.827.2729
5000967-45.2010.827.2729
0027141-06.2015.827.2729

R$ 760,05
R$ 356,00
R$ 306,68
R$ 201,26

934.113.401-34

0000293-62.2018.827.2733

R$ 4.825,72
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MARGARITA ESPINAR AVELINO
MARIA APARECIDA DE ARAUJO
MARIA ARAUJO DE MEDEIROS
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES
ALVES
MARIA FONSECA DE CARVALHO
MARIA JOSE MARQUES DUARTE E SILVA
MARIA NATIVIDADE VENANCIO DA
FONSECA
MARIVALDO RIBEIRO ALVES
MARQUIONE ALEXANDRE
MASSA FALIDA EMBRASIL EMPRESA
BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA
MATHEUS DO CARMO
MAYANA AMARAL MONTEIRO
MOACIR DE REZENDE FILHO
NILTON LOURENCO FELICIO
ORLANDO GOMES DE MEDEIROS
OSVALDO BATISTA SOUZA MARTINS
P S M MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA
PABLO JANKIEL FRITZEN
PEDRO GERMINIO DE LIMA
PEDRO SALES BATISTA
POUSADA ALDEIA DA SERRA LTDA
P-TEC AGRO MINERACAO SPE LTDA.
RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA
RAIMUNDO CLAUDIO DE PAULA BATISTA
ROSALBA VALADARES NOLETO
ROSSI GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ROYAL - PRODUCOES E PUBLICIDADE
LTDA
SALVADOR BARBOSA FERREIRA
SEBASTIAO AIRES DONZIM
SIDNEY DA SILVA E SOUSA
THIAGO VILA NOVA DE ABREU
UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA
DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO
CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM
LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL)
VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA
VERA LUCIA SILVA MESQUITA
VILLAGE EMPREENDIMENTOS E
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA
WEBERSON ALVES FERREIRA
WISLENY REZENDE XIMENDES
02140723120
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561.198.101-10
577.013.261-20
768.279.761-49

0005171-47.2020.827.2737
0017380-69.2015.827.2722
5000641-62.2007.827.2706

R$ 149,82
R$ 131,34
R$ 7.424,32

125.559.161-72

0006110-95.2018.827.2737

R$ 171,59

716.856.693-87
379.637.832-34

0001638-46.2016.827.2729
5009162-82.2011.827.2729

R$ 240,28
R$ 296,89

902.250.071-34

0004995-19.2020.827.2721

R$ 97,54

426.108.262-49
030.372.161-82

5000099-76.2001.827.2731
0000164-14.2018.827.2715

R$ 1.387,30
R$ 388,44

19.166.917/0001-99

5000137-11.2011.827.2708

R$ 523,66

128.109.081-68
019.283.391-07
212.516.656-91
596.524.386-34
021.267.291-68
187.790.342-68

0010373-05.2020.827.2737
0008390-68.2020.827.2737
0007084-35.2018.827.2737
0048379-42.2019.827.2729
5000641-62.2007.827.2706
0050959-45.2019.827.2729

R$ 133,17
R$ 145,24
R$ 175,04
R$ 143,08
R$ 7.424,32
R$ 29,32

11.341.549/0001-66

0038343-72.2018.827.2729

R$ 154,96

965.348.690-04
282.580.969-15
612.596.591-00
04.677.331/0001-11
18.308.541/0001-47
380.092.932-53
166.316.172-00
429.547.542-49
10.870.340/0001-27

0009861-46.2020.827.2729
0009112-05.2020.827.2737
0009054-02.2020.827.2737
0009563-75.2020.827.2722
5000867-48.2013.827.2709
0000015-62.2020.827.2710
0001862-57.2016.827.2737
0033213-33.2020.827.2729
0024255-68.2014.827.2729

R$ 33,82
R$ 156,74
R$ 145,24
R$ 25,32
R$ 133,54
R$ 393,04
R$ 136,32
R$ 113,23
R$ 189,82

04.066.920/0001-63

0011492-35.2014.827.2729

R$ 208,27

427.128.661-34
082.645.971-49
003.803.841-24
030.746.741-48

0011126-30.2018.827.2737
0006821-32.2015.827.2729
5000149-98.2011.827.2716
0009795-42.2020.827.2737

R$ 129,78
R$ 274,70
R$ 425,70
R$ 180,87

01.409.581/0001-82

0000732-10.2016.827.2712

R$ 1.554,54

003.694.081-01
005.572.401-90

0010822-60.2020.827.2737
0006603-67.2021.827.2737

R$ 145,24
R$ 136,06

01.059.097/0001-70

0000492-14.2014.827.2737

R$ 191,68

962.554.551-49

0006515-34.2018.827.2737

R$ 182,09

24.488.620/0001-80

0000352-76.2019.827.2713

R$ 49,32
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ESMAT
Editais

EDITAL nº 165, de 2022 – SEI Nº 22.0.000023852-3
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no curso Gestão de Riscos em Conformidade com a Metodologia do TJTO: Teoria e
Prática, a se realizar no período de 29 de agosto a 5 setembro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos
demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Gestão de Riscos em Conformidade com a Metodologia do TJTO: Teoria e Prática.
Objetivo: Capacitar os servidores e servidoras quanto ao desenvolvimento de habilidades relacionadas ao exercício de suas
funções no que diz respeito ao planejamento, organização e controle dos recursos e materiais de uma organização, no sentido
de minimizar os efeitos dos riscos da organização ao mínimo possível, enfocando o tratamento aos riscos que possam causar
danos.
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 1º a 10 de agosto de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação das respectivas chefias, no Processo SEI específico e, após, validadas
pela Secretaria Acadêmica da Esmat.
Público-Alvo: Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense.
Carga Horária: 20 horas-aula.
Modalidade: Híbrido
Local: Ambiente Plataforma Google Meet e Sala de Aula da Esmat.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 30;
2.2 Distribuição das Vagas:
Público-Alvo

Nº de Vagas

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense
2.3 Distribuição das Vagas por Unidade Administrativa:
Unidade Administrativa

30

Nº de Vagas

Presidência

1

Corregedoria Geral da Justiça

1

Ouvidoria Judiciária

1

Diretoria Geral

6

Diretoria Administrativa

6

Diretoria Financeira

2

Diretoria do Centro de Comunicação Social

1

Diretoria de Tecnologia da Informação

4

Diretoria de Gestão de Pessoas

1

Diretoria de Infraestrutura e Obras

1

Diretoria da Controladoria Interna

2

Coordenação de Gestão Estratégica

1

Assessoria Militar

1

Escola Superior da Magistratura Tocantinense

1

Coordenadoria de Gestão Socioambiental e de Responsabilidade Social

1

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Ser servidor ou servidora com lotação na Sede Administrativa do Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça e Escola
Superior da Magistratura Tocantinense com atuação nos processos de contratações no Poder Judiciário Tocantinense.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5237 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

65

4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, ao vivo, programadas para os dias 29 e
31 de agosto e 1º de setembro de 2022, das 13h30 às 17h40, por meio da Plataforma Google Meet (com registro de até 50% da
frequência no curso), e da atividade presencial no dia 5 de setembro de 2022, das 9h às 12h20 e das 14h às 17h20 (com registro
de até 50% da frequência no curso);
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por email aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.3 Para registro da frequência nas webaulas que acontecerão ao vivo, pela Plataforma Google Meet, o acesso deve ser
realizado exclusivamente pela Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV);
4.4 As frequências no encontro presencial serão registradas eletronicamente no início e no final de cada período de aula,
mediante leitura do código do aluno, no formato de barras;
4.5 Haverá tolerância de 15 minutos após o horário definido para início, e 15 minutos antes do horário definido para o final da
atividade no encontro presencial;
4.6 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou
superior a 75% de aproveitamento;
4.7 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelo(a)
professor(a) e servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes;
4.8 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do curso.

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

29/8/2022
Segunda-feira

Horário/Período

Das 13h30 às 17h40

31/8/2022
Quarta-feira

Das 13h30 às 17h40

1º/9/2022
Quinta-feira

Das 13h30 às 17h40

Conteúdo Programático e/ou Atividades
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
MÓDULO I – Introdução
1.1. Princípios da Gestão de Riscos
1.1.1. Introdução
1.1.2. Integrada
1.1.3. Estruturada e Abrangente
1.1.4. Personalizada
1.1.5. Inclusiva
1.1.6. Dinâmica
1.1.7. Melhor informação disponível
1.1.8. Fatores humanos e culturais
1.1.9. Melhoria contínua
1.2. Benefícios da Gestão de Riscos
1.3. Objetivos da Gestão de Riscos do TJ-TO
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
MÓDULO II – Estrutura e Responsabilidades da Gestão de Riscos
2.1. Tribunal Pleno
2.2. Presidente
2.3. Líderes do Planejamento Estratégico
2.4. Diretor Geral
2.5. Diretoria de Controle Interno
2.6. Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos
2.7. Comitê de Gestão de Riscos
2.8. Gestor de Riscos
2.9. Matriz RACI para as atividades do processo de gestão de riscos
Webaula ao vivo, por meio da Plataforma Google Meet.
MÓDULO III – Processo de gestão de riscos
3.1. Processo de Gestão de Riscos no Poder Judiciário do Tocantins –
PJTO
3.2. Definição do contexto
3.2.1. Estabelecimento do contexto interno e externo
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Horário/Período
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Conteúdo Programático e/ou Atividades
3.2.2. Contexto Geral
3.2.3. Contexto Específico
3.3. Mapear processos e ativos
3.4. Identificação de riscos
3.5. Análise de riscos
3.6. Avaliação de Riscos
3.6.1. Matriz “Apetite a Risco”
3.7. Tratamento de Riscos
3.8. Plano de Tratamento de Riscos
3.9. Comunicação e Consulta
3.10. Monitoramento e Análise Crítica
Aula ao vivo – presencial, na sala de aula da Esmat
MÓDULO IV – Aula Prática
4.1. Prática de gestão de riscos com casos reais dos participantes

5/9/2022
Segunda-feira

MÓDULO V – Introdução à gestão de continuidade de negócios
5.1. Introdução a gestão de continuidade de negócios
5.1.1. Por que continuidade de negócios?
5.1.2. Benefícios da gestão de continuidade de negócio
5.1.3. Conceitos básicos em continuidade de negócios
5.2. A gestão de riscos x continuidade de negócios
Das 9h às 12h20 e das 14h às
5.3. Análise de impacto no negócio – “BIA”
17h20
5.4. Plano de continuidade de negócios
5.5. Estrutura do plano de continuidade de negócios
5.5.1. Plano de contingência operacional – PCO;
5.5.2. Plano de recuperação de desastre – PRD;
5.5.3. Plano de gerenciamento de crises – PGC;
5.5.4. Plano de resposta a emergência – PRE.
5.6. Gerenciamento de incidentes
5.7. Gerenciamento de crise
5.8. Papéis e responsabilidades para a gestão de continuidade de
negócios
5.9. Testando o plano de continuidade de negócios.

Carga Horária Total

20 horas-aula

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome
Sandro Tomazele de Oliveira Lima
Sandro Tomazele possui vasta experiência na iniciativa privada, tendo atuado, por exemplo, na Brasil
Telecom (atualmente Oi). É Analista Judiciário do TST - Tribunal Superior do Trabalho, exercendo a
função de Supervisor de Segurança da Informação e Coordenador Substituto de Apoio à Governança
e Gestão de TIC. Dentro do Tribunal exerceu diversas atividades, foi responsável por várias licitações
de soluções de TI para a Justiça do Trabalho e para o próprio TST. Atua ativamente na governança,
na gestão de riscos corporativos, e na proteção de dados pessoais tendo coordenado a equipe que
desenvolveu a metodologia de gestão de riscos do TST. Ministrou capacitações na ANAC, no Senado
Síntese do Currículo
Federal, TST, nos Tribunais Regionais do Trabalho de Rondônia, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba,
Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Rondônia e para alunos do CSJT, CNMP e de mais de 20
outras instituições públicas e privadas. Foi membro do Comitê de Governança das Organizações e do
Comitê de Gestão de Riscos, ambos da ABNT. Possui curso de aperfeiçoamento em aprendizagem
pela Universidade da Califórnia: "Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master
tough subjects". É mestrando em Comércio Internacional pela Universidade de Angers, França e
Professor do MBA em Privacidade e Proteção de Dados da Faculdade Pólis Civitas, Curitiba/PR.
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A indicação e a matrícula dos servidores e servidoras implicarão na aceitação prévia das normas contidas no presente Edital,
no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de
2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 28 de julho de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 167, de 2022 – SEI Nº 22.0.000022604-5
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o o EDITAL nº
160, de 2022 – SEI Nº 22.0.000022604-5, publicado no Diário da Justiça nº 5.230, do dia 19 de julho, de 2022, pp. 51-5,
referente ao Curso Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Nível III – Turma I, a se realizar no período de 16 de agosto a 25 de
outubro de 2022, conforme segue:
Onde se lê:
Objetivo: Promover discussões reflexivas engajando o conhecimento e a prática da Língua brasileira de sinais, proporcionando a
comunidade surda jurisdicionada um primeiro atendimento digno e satisfatório em sua primeira língua (Libras), a fim de diminuir a
exclusão social, discriminação e a desinformação provocada pela barreira linguística cultural.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados e magistradas, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras do
Poder Judiciário Tocantinense.
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

Horário

De 16/8 a
25/10/2022

Livre no AVA

Conteúdo Programático e/ou Atividades
Aula inaugural: breve revisão, conhecimentos lingüísticos contextualizados:
singular e plural;
- Sistema numérico e monetário, direção, horas, medidas e tamanhos;
- Estrutura das frases em Libras: SVO/SOV/VSO/OVS/OSV.
- Sintaxe espacial; Pronominalização espacial;
- Descrição visual dos classificadores (adjetivas e verbais);
- Flexão verbal, de número pessoal, de gênero;
- Uso da Libras no contexto jurídico;
- Semântica e pragmática – análise reflexiva dos aspectos semânticos e
pragmáticos da Libras;
- Produção e compreensão dos sinais;
- Intensificadores da Libras: morfossintáticos e discursivos.
Das Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem
Os alunos deverão acessar o material didático – videoaulas, textos de
leitura obrigatórios e complementares; acesso aos links disponibilizados
com vídeos e demais produções sobre os temas em desenvolvimento;
realização das atividades de interação; interação com os demais alunos,
por meio dos recursos de interação e realização das Avaliações de
Aprendizagem.
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16/8/2022

Das 9h às 11h30

Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória

23/8/2022

Das 9h às 11h30

Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória

30/8/2022

Das 9h às 11h30

6/9/2022

Das 9h às 11h30

13/9/2022

Das 9h às 11h30

20/9/2022

Das 9h às 11h30

27/9/2022

Das 9h às 11h30

4/10/2022

Das 9h às 11h30

11/10/2022

Das 9h às 11h30

18/10/2022

Das 9h às 11h30
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Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória

Carga Horária Total 60 horas

Leia-se:
Objetivo: Oportunizar e capacitar servidores(as) e magistrados(as) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins conhecer os
fundamentos teóricos, aspectos da estrutura linguística e gramatical da nova língua em estudo – a Libras, relacionados à
aplicabilidade na comunicação e na compreensão da cultura e identidade surda.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados e magistradas, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras do
Poder Judiciário Tocantinense e terem concluído com êxito os Cursos Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) – Nível I (Básico)
ou Nível II.
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

Horário

De 16/8 a 25/10/2022

Livre no AVA

Conteúdo Programático e/ou Atividades
Conhecimentos linguísticos contextualizados: singular e plural;
Sistema numérico e monetário, direção, horas, medidas e tamanhos;
Estrutura das frases em Libras: SVO/SOV/VSO/OVS/OSV.
Sintaxe espacial; Pronominalização espacial;
Descrição visual dos classificadores (adjetivas e verbais);
Flexão verbal, de número pessoal, de gênero;
Uso da Libras no contexto jurídico;
Semântica e pragmática – análise reflexiva dos aspectos semânticos
e pragmáticos da Libras;
Produção e compreensão dos sinais;
Intensificadores da Libras: morfossintáticos e discursivos.
Das Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem
Os alunos deverão acessar o material didático – videoaulas, textos de leitura
obrigatórios e complementares; acesso aos links disponibilizados com vídeos
e demais produções sobre os temas em desenvolvimento; realização das
atividades de interação; interação com os demais alunos, por meio dos
recursos de interação e realização das Avaliações de Aprendizagem.
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16/8/2022

Das 9h às 11h30

Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória

23/8/2022

Das 9h às 11h30

Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória

30/8/2022

Das 9h às 11h30

6/9/2022

Das 9h às 11h30

13/9/2022

Das 9h às 11h30

20/9/2022

Das 9h às 11h30

27/9/2022

Das 9h às 11h30

4/10/2022

Das 9h às 11h30

11/10/2022

Das 9h às 11h30

18/10/2022

Das 9h às 11h30

69

Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória
Webaula por meio de webaula ao vivo, pelo Google Meet.
Participação Obrigatória

Carga Horária Total 60 horas

Palmas-TO, 28 de julho de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 166, de 2022 – SEI Nº 22.0.000023846-9
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no Curso Planejamento da Contratação Conforme a Nova Lei de Licitações, a se realizar
no período de 25 e 26 de agosto de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais
aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Curso Planejamento da Contratação Conforme a Nova Lei de Licitações.
Objetivo: Capacitar e atualizar os servidores e servidoras para que possam planejar adequadamente os respectivos processos
administrativos de contratação de serviços e aquisição de bens conforme a NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (Lei
14.133/2021), Instrução Normativa n° 1, de 14 de janeiro de 2020, notadamente sobre a confecção dos seguintes documentos:
Documento de Oficialização da Demanda (DOD), Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos.
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 1 a 10 de agosto de 2022.
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação das respectivas chefias, no Processo SEI específico e, após, validadas
pela Secretaria Acadêmica da Esmat
Público-Alvo: Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense.
Carga Horária: 16 horas-aula.
Modalidade: EaD
Local: Sala de Aula da Esmat.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 40;
2.2 Distribuição das Vagas:
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Público-Alvo

Nº de Vagas

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense

40

2.3 Distribuição das Vagas por Unidade Administrativa:
Unidade Administrativa

Nº de Vagas

Presidência

1

Corregedoria Geral da Justiça

2

Ouvidoria Judiciária

1

Diretoria Geral

6

Diretoria Administrativa

11

Diretoria Financeira

2

Diretoria do Centro de Comunicação Social

1

Diretoria de Tecnologia da Informação

2

Diretoria de Gestão de Pessoas

2

Diretoria de Infraestrutura e Obras

2

Diretoria da Controladoria Interna

4

Coordenação de Gestão Estratégica

1

Assessoria Militar

1

Escola Superior da Magistratura Tocantinense

2

Coordenadoria de Gestão Socioambiental e de Responsabilidade Social

1

Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Psicossocial

1

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Ser servidor ou servidora com lotação na Sede Administrativa do Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça e Escola
Superior da Magistratura Tocantinense com atuação nos processos de contratações no Poder Judiciário Tocantinense.
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
10.1 Os servidores indicados e matriculados no curso deverão participar das atividades programadas, nos dias 25 e 26 de agosto
de 2022, das 9h às 12h20 e das 14h às 17h20;
10.2 Os alunos deverão cumprir no mínimo 75% de frequência nas atividades para certificação;
10.3 As frequências serão registradas eletronicamente no início e no final de cada período de aula, mediante leitura do código do
aluno, no formato de barras;
10.12 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou
superior a 75% de aproveitamento;
10.13 As atividades desenvolvidas na sala de aula serão monitoradas e avaliadas pelos(as) professores(as) e servirão de
respaldo para a certificação dos concluintes;
10.14 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do Curso.
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data/Período

25/8/2022

Horário

Conteúdo Programático e/ou Atividades

1. Introdução
Noções Gerais do Procedimento de Contratação Pública
Fase interna: o planejamento da contratação (fase preparatória)
Das 9h às 12h20 e das Fase externa: a seleção do fornecedor
14h às 17h20
Execução contratual: a entrega do objeto contratado
Princípio do Planejamento na Nova Lei de Licitações e Contratos
Objetivos do Processo Licitatório
Governança das Contratações Públicas
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Data/Período

Horário
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Conteúdo Programático e/ou Atividades
Diretrizes da Governança
Instrumentos de Governança
Plano de Logística Sustentável – PLS
Plano de Contratações Anual - enfoque grande pratica regulamentação
exemplos prático para já implantar para o ano que vem
Plano Anual de Contratações
Prazo de elaboração
Conteúdo
Elementos mínimos
Diligências
Documento de Oficialização (Formalização) da Demanda

26/8/2022

2. Estudos Técnicos Preliminares
Conceito de ETP (e demais conceitos relevantes)
A evolução normativa dos ETP: da Lei 8.666/1993 à Lei 14.133/2021.
Os ETP e a jurisprudência dos Tribunais de Contas.
Elementos dos Estudos Técnicos Preliminares
Descrição da necessidade da contratação
Descrição dos requisitos da contratação
Levantamento de mercado
Descrição da solução como um todo
Estimativa das quantidades a serem contratadas
Estimativa do valor da contratação
Justificativa para o parcelamento ou não da solução
Contratações correlatas e/ou interdependentes
Alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico
Plano Anual de Contratações
Resultados pretendidos
Providências de adequação do órgão ou entidade
Impactos ambientais e medidas de tratamento
Conclusão sobre a viabilidade e a razoabilidade da contratação
Elementos obrigatórios x Elementos opcionais
Exceções à elaboração dos ETP
3. Gerenciamento de Riscos
Conceito de risco (Modelo COSO ERM)
Gestão de Riscos no processo de contratações públicas
Etapas do Processo de Gestão de Riscos
Análise do contexto
Análise SWOT (FOFA)
Identificação dos riscos
Causas
Consequências
Diagrama Bow Tie (Gravata Borboleta)
Avaliação dos riscos
Matriz de Riscos: probabilidade de ocorrência x impacto
Das 9h às 12h20 e das Resposta ao risco (mitigar, transferir, aceitar ou evitar)
14h às 17h20
Tratamento dos riscos
Ações de preventivas
Ações de contingência
Plano de Tratamento de Riscos do Macroprocesso de Contratação
Mapa de Riscos x Matriz de Alocação de Riscos
4. Termo de Referência
Conceito de TR (e demais conceitos relevantes)
A evolução normativa do TR: da Lei 8.666/1993 à Lei 14.133/2021.
O TR e a jurisprudência dos Tribunais de Contas.
Elementos do Termo de Referência:
Definição do objeto
Fundamentação da contratação
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Horário
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Conteúdo Programático e/ou Atividades
Descrição da solução como um todo
Requisitos da contratação
Modelo de execução do objeto
Modelo de gestão do contrato
Critério de medição e de pagamento
Forma e critério de seleção do fornecedor
Estimativa do valor da contratação
Adequação orçamentária

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM
Nome
Paulo José Ribeiro Alves
Bacharel em Direito, Pós-Graduado em Direito Administrativo Contemporâneo, Mestrando em
Ciências Jurídicas (Master of Science in Legal Studies) com concentração em Riscos e Compliance
pela Ambra University (Florida/EUA). Servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça, titular da
unidade de Auditoria Operacional e de Governança do Conselho da Justiça Federal, palestrante e
instrutor em Licitações e Contratos, Governança, Gestão de Riscos e Auditoria Governamental.
Extensões em Auditoria Governamental, Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em Riscos pelo
ISC/TCU e em Tutoria e Docência Online pelo CEJ/CJF. Professor convidado da Academia Militar
Síntese do Currículo
das Agulhas Negras – AMAN, do Conselho Nacional de Justiça CNJ, da Escola Superior do Ministério
Público – ESUMP, da Escola da Advocacia Geral da União - EAGU, da Escola Paulista de
Magistratura – EPM, do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados –
CEFOR e do Instituto Latinoamericano de Governança e Compliance Público. Professor de pósgraduação em Licitações e Contratos da Faculdade Amadeus, da Faculdade CERS e da Faculdade
Baiana de Direito. Membro da Rede Governança Brasil – RGB. Membro Fundador da Associação
Latino-Americana de Governança – ALAGOV.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A indicação e a matrícula dos servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras implicarão
aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018,
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Palmas-TO, 28 de julho de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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