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

Processo n. 0001645-46.2021.8.27.2702 – Execução de Título Extrajudicial
Requerente: DIOGENES SEABRA TAVARES
Advogado: Dr. FERNANDO MOREIRA CAVALCANTE MILHOMENS / TO007071
Requerido: NAYARA DE ARAUJO COELHO EIRELI
Advogado: Nihil
Intimação da requerida: “SENTENÇA (...). O processo tramitava regularmente quando a parte exequente peticionou dando
plena quitação ao débito (evento 33). É o sucinto relatório. Decido. Bem de ver que, tendo a parte exequente dado ao devedor
quitação pelo pagamento do débito executado, resta a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o art, 924,
II, do CPC, e assim o faço, determinando o arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe(...).”
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000965-61.2021.8.27.2702/TO
Requerente: BANCO DO BRASIL S.A
Advogado: Dr. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS-OAB/TO06515A
Requerido: ROSWITHAANNA ELISABETH STADIE
Advogado: Nihil
Intimação da requerida - SENTENÇA de evento 37: “ O processo tramitava regularmente quando as partes se compuseram,
requerendo sua homologação, Observa-se do acordo apresentado, que este preserva os direitos e interesses das partes, não
havendo indícios de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer dispositivo legal, de modo que não há óbice à sua
homologação. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. De
consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando
que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam
dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I.
FABIANO GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito.”
Processo n. 0000509-77.2022.8.27.2702 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AUTOR: MARIUZA JOSÉ LOPES
RÉU: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...).EX POSITIS, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO CPC/15, JULGO PROCEDENTES
OS PEDIDOS ENCARTADOS NA INICIAL. CONFIRMO, IN TOTUM, A DECISÃO LIMINAR.
DECLARO a inexistência do débito no valor original de R$ 5.661,60 (cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta
centavos).CONDENO a Requerida ao pagamento à Autora, a título de Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).NA
AÇÃO em que se pleiteia indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial, como in
casu, não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 STJ).O VALOR arbitrado em danos morais deverá ser acrescido de
correção monetária, incidindo desde a data do arbitramento – sentença - conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1%
ao mês (CC/02, art. 406 e CTN, art. 161, §1º), desde a data da citação e deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
(art. 85, § 4º CPC/15).Sem custas nem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).No mais determino:1. Caso haja interposição do
Recurso Inominado, confirmado o recolhimento do preparo, caso não tenha sido deferida a Justiça Gratuita, INTIME-SE a parte
recorrida para, no prazo de 10 dias (art. 42, §2º, Lei 9.099/95), oferecer resposta escrita, sob pena de preclusão e demais
consequências legais.2. Depois da resposta ou decorrido o prazo, REMETA-SE o processo à Turma Recursal.Operado o trânsito
em julgado certifique.Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.Intimem-se.
Cumpra-se.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano
Gonçalves Marques, 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 FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, união
estável, agricultor, nascido em 25/06/1985, filho de MANOEL AMARO DA SILVA e MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA,
residente e domiciliado na Rua Albertino Juliano Coelho, 00 - CASA - VILA EDVAN BRASI, Ananás/TO, atualmente com
endereço incerto e não sabido, da sentença proferida no evento 126, nos autos Ação Penal - Procedimento Sumário Nº
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0003134-52.2020.8.27.2703/TO, cuja parte dispositiva final é o seguinte: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia
para condenar FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, pelo cometimento dos crimes descritos no art. 129, §9º e art. 147, ambos do
CPB e com as implicações da Lei nº 11.340/2006.4. DA DOSIMETRIA DA PENA. Do crime de lesão corporal doméstica. PenaBase: Analisando os autos, observa-se que, das oito circunstâncias judiciais descritas no art. 59, CPB, nenhuma revela-se
negativa. Assim, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção. Agravantes e Atenuantes: Inexistem agravantes e
atenuantes. Das Causas de Aumento e de Diminuição: CAusentes causas de aumento e de diminuição, razão pela fixo a pena
em 03 (três) meses de detenção. Do crime de ameaça. Pena-Base: Analisando os autos, observa-se que, das oito circunstâncias
judiciais descritas no art. 59, CPB, nenhuma se revela negativa. Assim, fixo a pena-base em 01 (um) mês de
detenção. Agravantes e Atenuantes: Ausentes agravantes e atenuantes. Das Causas de Aumento e de Diminuição: Os autos não
revelam a presença de causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo a pena final em 01 (um) mês de
detenção. Destarte, ficam assim estabelecidas a pena (art. 69, CPB): 04 (quatro) meses de detenção. Do Regime Prisional: Fixo
o regime aberto para cumprimento da pena, conforme prescreve o art. 33, §2º, c, CPB. Da Substituição da Pena Privativa de
Liberdade e do Sursis Penal: A prática de delito cometido com violência doméstica impossibilita a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, por conseguinte, incabível a aplicação do sursis, com base no disposto no art. 77, III, do
Código Penal (AgRg nos EDcl no REsp 1700643/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe
08/10/2018). Do Direito de Recorrer em Liberdade: Reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade. Da Reparação do
Dano: Fixo o dano moral em R$3.000,00 (três mil reais), para o acusado, por entender que este valor atender a uma justa
indenização, já que não representa enriquecimento ilícito por parte do ofendido, bem como representa punição suficiente para o
denunciado (ARE 1260888 / MS - MATO GROSSO DO SUL). Das Deliberações Finais: Condeno o acusado FRANCISCO DOS
SANTOS SILVA ao pagamento das custas processuais. (art. 804 do CPP), as quais ficarão suspensas, em razão dos
denunciados serem assistidos pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado: a) Proceda-se as comunicações de praxe;
c) oficie-se ao Cartório Eleitoral para suspensão dos direito políticos; d) expeça-se guia de execução definitiva; P.R.I. Ananás /
TO. 03 de agosto de 2022. Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz de Direito. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no
átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 16 de agosto de 2022.
Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu.

ARAGUAINA
1ª vara da fazenda e registros públicos
Editais

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PRENOME (Art. 56, parte final da Lei nº 6015/73)
O DOUTOR Sérgio Aparecido Paio, MM Juiz de Direito da 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDA E REGISTROS PÚBLICO,
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 torna pública, nos termos do Artigo 56, Caput, parte final,
da Lei nº 6.015/73, a alteração havida na CERTIDÃO DE NASCIMENTO a seguir: Assento de Nascimento de Raimunda de
Jesus da Conceição, lavrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará,
sob o Livro A-06, as fls. 40-v, nº. 3.760, passando a constar o nome da requerente, como sendo: “Raimunda Fernanda de Jesus
da Conceição”, mantidos inalterados os demais dados do assento, conforme sentença proferida por este Juízo em 26 de julho de
2022, nos autos da AÇÃO DE RETIFICAÇÃO JUDICIAL Nº 0010536-44.2021.8.27.2706. E para que ninguém possa alegar
ignorância, vai o presente publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do Fórum. DADO E
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezessete de agosto do ano de dois mil e vinte e
dois (17/08/2022). Eu, Geovanna Marques Ribeiro, Estagiária, que o digitei e subscrevi. Juiz SÉRGIO APARECIDO PAIO.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº
00188256320218272706, ajuizada por CLAUDIO DONIZETE ROCHA, em face de GERALDO GRIZOSTE DA ROCHA,
acometico/diagnosticado com Demência e Alzheimer. Pela Juíza, no evento 60, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva
segue transcrita: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC/15, decreto a interdição de GERALDO
GRIZOSTE DA ROCHA, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, nomeando-lhes
como curador seu filho CLAUDIO DONIZETE ROCHA. Advirto o Curador de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou
onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, devendo os valores que
porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. Fica dispensada a especialização de hipoteca
legal, em face da idoneidade da requerente. Determino a inscrição da presente no Registro Civil e a publicação, por três vezes, e
as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária para ambas as partes. Lavre-se o respectivo termo, se necessário.
Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. P.R.I.C. Renata Tereza da Silva Macor.". E, para que
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não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 03/08/2022. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, Técnica Judiciária que o
digitei e conferi.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº
00251566120218272706, ajuizada por JOSIAS RODRIGUES FAISCA, brasileiro, casado, aposentado inscrito no RG sob o nº
287.246, 2ª Via, SSP/TO e no CPF sob o nº 158.202.111-20, residente na Rua Monteiro Lobato, n°. 198, Quadra 09, Lote 12,
Setor Tecnorte – Jardim Filadélfia, Araguaína- TO, em face de MARIA ALBENIZE RODRIGUES, brasileira, solteira, inscrita no
RG sob o nº 1.398.185, SSP/TO e CPF sob o nº 231.659.871-49, nascida em 16/06/1947, natural de Floriano-PI, cuja certidão de
nascimento foi lavrada sob o nº 12.838 do Livro A-40, às fls. 11 junto ao Cartório do 2º Ofício de Marabá - PA, incapacitado(a)
para os atos da vida civil por ser portadora de Diabetes Mellitus não insulino (dependente) – CID 10: E11; Hipertensão essencial
(primaria) – CID 10: I 10 e Transtorno Mental não especificado em outra parte – CID 10: F99. Pela Juíza, no evento 29, foi
prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "ISTO POSTO, à vista do contido nos autos, acolho o pedido do
requerente e decreto a INTERDIÇÃO de MARIA ALBENIZE RODRIGUES, nomeando-lhe JOSIAS RODRIGUES FAISCA, como
curador que deverá representá-la nos atos da vida civil. Considerando que a requerida não possui bens em seu nome, deixo de
determinar hipoteca legal. Intime-se para prestar o compromisso mediante termo junto ao cartório desta Vara e ainda adotem-se
as providências do art. 755, §3º do Código de Processo Civil. Decreto a extinção do processo com amparo no art. 487, inciso I do
Código de Processo Civil. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita a
ambas as partes. Araguaína-TO, 05/07/2022. (Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito.". E, para que não
aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 17/08/2022. Eu, Márcia Sousa Almeida, diretora de secretaria
substituta, que o digitei e conferi.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
EDITAL Nº 6086510, 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 0018533-49.2019.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de REMO E URZEDO LTDA,
EURIPEDES URZEDO FERREIRA e PAULO SERGIO REMO DA SILVEIRA, CNPJ/CPF nº 21098260000111, 23618097883 e
28306635434, 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 43 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 34) para determinar a inclusão da pessoa jurídica e sócios executados no cadastro de
proteção de crédito (SERASA). Além disso, considerando não terem sido encontrados bens passíveis de penhora,
SUSPENDO o curso da presente execução por um ano, não correndo o prazo de prescrição, conforme determina o
art.40, da Lei nº 6.830/80. Dê-se vista ao exequente (art. 40, § 1º, da LEF). Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem
que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 40, § 2º, da LEF). Encontrados que sejam, a
qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Decorrido 5 (cinco) anos do
arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, no
prazo de 30 (trinta) dias. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: Intimem-se as partes da presente
decisão; Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão dos nomes da pessoa jurídica e sócios executados
junto ao SERASA. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a
intimação pessoal do(s) executado(s) acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado
na modalidade editalícia. 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 08 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
EDITAL Nº 6149645, 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 5014185-44.2012.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ANTONIO LUZIA DOS SANTOS,
CPF nº 427.201.501-00, 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 126 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 da exequente (evento 124) para determinar a inclusão do executado no cadastro de proteção de
crédito (SERASA). Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: Promova por intermédio sistema
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SerasaJud, a inclusão do nome do executado junto ao SERASA. Ademais, proceda o Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Saúde com a consulta pela existência de eventuais bens registrados em nome da empresa executada e seu(s)
sócio(s), através dos sistemas INFOJUD. Intime-se as partes da presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório
tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente
decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-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 dias do mês de
agosto de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho
Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
EDITAL Nº 6150273, 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 0030505-16.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ZORAIDE DE OLIVEIRA
CARDOSO, CPF nº 323.983.521-53, 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 71
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 da exequente (evento 69) para determinar a inclusão do executado no cadastro de
proteção de crédito (SERASA). Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: Promova por intermédio
sistema SerasaJud, a inclusão do nome do executado junto ao SERASA. Intime-se as partes da presente decisão.
Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos
executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia.
Intime-se. ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, aos 15 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário,
que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias
EDITAL Nº 6149560, 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 0023708-24.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GRACILIANO FERREIRA DA
SILVA, CPF nº 329.813.331-00, 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 66 dos
autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente para, sob a égide
do art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens
do executado, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Intime as partes da presente decisão;
Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis das executadas, junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
– CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve
resposta; Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos a informação e cientificar a
exequente em relação a mesma. Sem prejuízo, mantenham-se os autos suspensos, conforme evento 59. Cumpra-se.". E
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,
aos 15 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.

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): JOAO BARBOZA DE CARVALHO - CPF/CNPJ n°: 758.404.211-20, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 000672088.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 4.190,16 (quatro mil, cento e noventa reais e dezesseis centavos), representada pela CDA n° 20190037063,
datada de 19/12/2019, 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: "(Primeiramente, DETERMINO ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Proceda com a busca por endereço(s) do executado
nos sistemas RENAJUD/INFOJUD/SISBAJUD/SIEL; 2.Encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do exposto na inicial, EXPEÇA a
competente carta/mandado/precatória, conforme o caso; 3.Tendo sido citado(s) o(s) executado(s) e não havendo manifestação,
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INTIME o exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, impulsione o feito; 4.Caso não seja(m) encontrado(s)
endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da diligência citatória,
DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 16, proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias,
com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos; Dê ciência ao exequente do presente despacho.)" 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
16 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
EDITAL Nº 6164534, 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 PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 90726383104, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0026986-96.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 1.138,91 (um mil, cento e trinta e oito reais e noventa e um centavos), representada pela CDA n° Nº:
20200036858, datada de 01/06/2020, 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 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: Intime o exequente acerca do presente despacho; 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 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
17 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
EDITAL Nº 6162469, 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): EROS HOTEIS LTDA - CPF/CNPJ n°: 33571381000118, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0006099-23.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 37.252,84 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos),
representada pela CDA n° Nº: 20210075056, datada de 17/11/2021, 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: Intime o exequente acerca do presente despacho; 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 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 16 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES
FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
EDITAL Nº 6164847, 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): LUCAS COELHO DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 49856634172, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0020814-07.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 3.262,57 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), representada pela
CDA n° Nº: 20210048615, datada de , 20/09/2021, 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
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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: Intime o exequente acerca do presente despacho; 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 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
17 dias do mês de agosto de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - 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 500008963.2008.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de WILLIAM REZENDE DE LEMOS, ALACIDES COSTA DOS SANTOS e FAMATINS COMERCIAL DE CONFECÇÕES
LTDA, CNPJ/CPF nº 19586353168, 81134860110 e 04046347000207, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 45 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código
de Processo Civil julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, CONDENO a pessoa jurídica executada e o sócio responsável Alacides Costa dos Santos ao pagamento
das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o
exequente, bem como a pessoa jurídica acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se
as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte
interessada;
2.
Após
o
trânsito
em
julgado,
em
cumprimento
ao
Ofício
circular
nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.". E
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,
aos 17 do mês de agosto de 2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
Edital de Intimação com prazo de 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 500601112.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de JOAQUIM LIRA CAVALCANTE-ME , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.414.521/0001-03 e
JOAQUIM LIRA CAVALCANTE, pessoa física, inscrito no CPF sob o n°442.865.971-72, sendo o mesmo para INTIMAR as
partes executadas que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Estado do Tocantins, acostada no evento 83 - APELAÇÃO1,
referente a SENTENÇA, proferida no evento 75 - SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (prescrição intercorrente). 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 12 dias do mês de agosto de 2022.
Eu, Jucélia de Almeida Pedroso Souza, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - 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 000084081.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JERONIMO LUIZ DE SANTANA, CPF nº
242.088.501-59, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 18 dos autos em
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da
Causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários
advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório
da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciemse as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento,
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cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o
trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017,
proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumprase". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 10 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o
digitei.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0028540-66.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): ANTONIO CIRQUEIRA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Sob a égide do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, deixo de condenar o exequente ao pagamento dos
honorários advocatícios e das despesas processuais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0028272-12.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): RAIMUNDO CAETANO DA MAIA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0028227-08.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): POLIANA DE ALMEIDA LIMA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Cientifico o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene
de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 5000539-35.2010.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Executado (s): SANTA HELENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Executado (s): AGENOR DE LIMA FILHO
Executado (s): FRANCISCO PAULO ANGELINO CORREIA
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SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0026962-68.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): RUTE VIEIRA GUIMARAES MOURA DA SILVA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0026834-48.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): CLAUDIO DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte executada, para liberação dos valores penhorados no
evento 52, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos respectivos valores. 2. Havendo
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel,
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos
emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado,
procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0026418-80.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): ANTONIO MARCOS PEREIRA ANDRADE
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
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Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0025459-12.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARTINS DE SOUSA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias.
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007594-05.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: PAULO MARIA BATISTA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007567-22.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: AMANDA PEREIRA BATISTA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004477-06.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ADELCE SOARES PAULA DE SOUZA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
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parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005071-20.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ADELSON PEREIRA DA COSTA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006032-58.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSIANIA PEREIRA PINTO
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0009116-38.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE - PGM3105, MARA REGINA LEITE MENDONÇA - PGM50558.
Executado (s): AUDILA PEREIRA DE SOUZA
Sentença: ...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1.Proceda com a expedição de alvará dos valores penhorados nos autos conforme determinação
do evento 50, na forma requerida pelo exequente no evento 40, devendo ser observada a retificação realizada no evento 56; 2.
Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos
respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004480-58.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ADRIANA ANTONIA DA SILVA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
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juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005301-62.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSE WILAMIS DA COSTA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006035-13.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOVELINA PEREIRA MATOS MILHOMEM
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0029147-16.2019.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): PATRICIA MARINA WINNIKES
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0028876-70.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): CLEDER BRITO DE ANDRADE
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias.
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em
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cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0025169-94.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): GENOVEVA DIAS PEREIRA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais
e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias.
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0024934-30.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais
e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias.
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0023904-23.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e
Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias.
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis,
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certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0021963-38.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): JONIO ARRUDA LUZ
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença.Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; . Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.
Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0014145-35.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Cientifico o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene
de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0009092-10.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): MARIA FERREIRA RODRIGUES
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração
da lide. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0007394-66.2020.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): IVANA MARCIA DOS SANTOS PARENTE
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração
da lide. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006829-68.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): ZIRENE GUIDO DA CRUZ
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5251 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2022

15

da lide. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0006209-56.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): LEONINO COELHO DE SOUSA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0005568-68.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): MARCELO ALVES DA SILVA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, sem resolução de
mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação em honorários advocatícios. Considerando que os débitos
se encontravam com a exigibilidade suspensa no momento da propositura da ação, condeno a Fazenda Pública Municipal ao
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Intimo o exequente acerca do contéudo da presente sentença. Ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino que: 1. Após o transito em julgado, em
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 2. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 13/2016/CGJUS/TO. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0003460-66.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): GASTAO BARBOSA DE MIRANDA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração
da lide. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de
Direito.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004481-43.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ADRIANA PEREIRA DA LUZ SILVA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005918-22.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA DIAS
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004482-28.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005937-28.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSE MARIO PEREIRA BORGES SANTANA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004484-95.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ALANDIA KARLA VIEIRA TRIGUEIRO
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006004-90.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSEFA SANTANA MARTINS DA SILVA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
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retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004523-92.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JORGIVALDO DIAS DE SOUSA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006007-45.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSELIA ALVES AGUIAR
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004085-66.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: ANDRE LUIZ FERREIRA SILVA JUNIOR
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0002629-18.2021.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): LUÍZA SOUZA FERNANDES MACHADO
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as
baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0008482-71.2022.8.27.2706/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): MARIA AUGUSTA COSTA
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da
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presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo,
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO,
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III);
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004535-09.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSE ARAUJO FONSECA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006016-07.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSELIA MONTEIRO LOPES
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS 0008337-15.2022.8.27.27.06/TO
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Executado (s): MARIA DE FATIMA DO VAL
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo,
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO,
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III);
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004189-58.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: DIVINA INACIA RODRIGUES
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
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necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004545-53.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO LIMA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006028-21.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOSELITA BARBOSA PEREIRA ARAUJO
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003725-34.2022.8.27.2706/TO
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
RÉU: JOAO PEREIRA DA SILVA
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Juizado especial da infância e juventude
Editais de citação

PERDA OU SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR Nº 0018214-13.2021.8.27.2706/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO
RÉU: DARLENE SOUSA SILVA
EDITAL Nº 5932126
O Excelentíssimo Senhor, Deusamar Alves Bezerra, Juiz de Direito respondendo em substituição pelo Juizado da Infância e
Juventude desta Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FINALIDADE: citar: DARLENE SOUSA
SILVA, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação, bem como para contestar o pedido no prazo de
dez dias, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato. 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 Araguaína, Estado do Tocantins. DEUSAMAR ALVES BEZERRA, Juiz de Direito.
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ARAPOEMA
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Jordan Jardin, MM. Juiz de Direito da Única Vara Criminal, desta Comarca de Arapoema-TO., 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,
uma Ação Penal nº 0000105-42.2021.827.2708, movida pelo Ministério Público Estadual contra o(a)(s) acusado(a)(s): ALOÍSIO
FERREIRA MORAIS, brasileiro, solteiro, desocupado, com 42 anos de idade na época dos fatos, nascido em 31/01/1978, natural
de São Geraldo do Araguaia – PA, filho de Raimundo Batista Morais e Luzia Ferreira dos Reis, inscrito no CPF nº 547.557.00202, residente e em local incerto e não sabido, para oferecer resposta aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, podendo argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se ver processar criminalmente nos autos de Ação Penal acima epigrafada, o qual
se encontra denunciado como incurso nas sanções dos Artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, na forma do art. 69,
do CP, bem como promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo a que deverá comparecer, sob pena
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E
PASSADO nesta cidade e comarca de Arapoema-TO., aos oito (08) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois
(2022). Eu, Roselma da Silva Ribeiro, Diretora de Secretaria, digitei o presente.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Jordan Jardin, MM. Juiz de Direito da Única Vara Criminal, desta Comarca de Arapoema-TO., 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,
uma Ação Penal nº 0000028-96.2022.827.2708, movida pelo Ministério Público Estadual contra o(a)(s) acusado(a)(s):
JONATHAN RIBEIRO MATEUS, epíteto MOHAMED, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 04.10.1996, natural de Pau
D’Arco/TO, portador do RG 6581284 SSP/GO, filho de Josimar Mateus Neto e de Leandra Ribeiro, residente em local incerto e
não sabido, para oferecer resposta aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir preliminares
e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, e se ver processar criminalmente nos autos de Ação Penal acima epigrafada, o qual se encontra denunciado
como incurso nas sanções do Artigo 157, § 1º, c/c § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, com a majorante do art. 61, inc. II, alíena “h”,
todos do Código Penal Brasileiro, bem como promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo a que
deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Arapoema-TO., aos cinco (05) dias do mês de maio (05) do
ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Roselma da Silva Ribeiro, Diretora de Secretaria, digitei o presente.

ARRAIAS
1ª escrivania cível
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
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
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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,
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
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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
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1975/2022 - PRESIDÊNCIA/SECRIM AUGUSTINÓPOLIS, de 17 de agosto de 2022
Portaria de Instauração de Sindicância Investigativa que nomeia a Comissão Processante e dá outras providências.
O Juiz Titular da 2ª Vara da Comarca de Augustinópolis/TO, Dr. Allan Ide Ribeiro da Silva, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Processo PJECOR 0000020-90.2022.2.00.0827 (SIGILOSO), onde foi determinado a abertura de
Sindicância Investigativa destinado à apuração da suposta conduta em desfavor de servidor (a);
CONSIDERANDO que na Decisão (ID 1131963, pág. 107) foi solicitada autorização para a atuação da Equipe Disciplinar da
Corregedoria Geral da Justiça, na apuração dos fatos e condução dos trabalhos ;
CONSIDERANDO o disposto na Decisão/Ofício (ID 1746868), autorizando a atuação da Comissão Permanente de Sindicância
da Corregedoria Geral da Justiça;
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, I, ‘n’, da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996;
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RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Sindicância Investigativa, destinado à apuração da suposta conduta em desfavor de servidor (a).
Art. 2º Designar os servidores Silma Pereira de Sousa Oster, Escrivã Judicial, matrícula 89922, Luciane Rodrigues do Prado
Faria,Técnica Judiciária, matrícula 167441,Aurécio Barbosa Feitosa, Auxiliar Judiciário, matrícula 252945,Raelza Ferreira Lopes,
Técnica Judiciária, matrícula 99624, para, sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão de Sindicância Investigativa
destinadaà apuração dos fatos noticiados.
Art. 3º. Fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual período, para a
comissão de sindicância proceder com a apuração dos fatos descritos e apresentação do relatório final.
Art. 4º. Determinar o processamento da sindicância sob segredo de justiça.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Alan Ide Ribeiro da Silva
Juiz Titular da 2ª Vara da Comarca de Augustinópolis

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
USUCAPIÃO Nº 0000149-31.2021.8.27.2718/TO
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc...
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais,
uma ação de USUCAPIÃO nº 0000149-31.2021.8.27.2718, que por este meio CITEM—SE os demais interessados, Advocacia
Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, a Procuradoria Jurídica do Município de Babaçulândia/TO,
possam oferecer respostas escritas no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art.
336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e
presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos
autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade
processual (art. 337), inclusive independentemente de oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para
manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343), tudo de conformidade com
o Despacho/decisão. Filadélfia - TO, em 17 de junho de 2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito.” E para
que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e afixado no placar do Fórum local. Filadélfia/TO, 17 de agosto de 2022.
Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e conferi.

FORMOSO DO ARAGUAIA
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS AÇÃO PENAL N° 0000024-26.2022.8.27.2719
Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusado: WEIDSON MOREIRA ROSAL
O Doutor Luciano Rostirolla, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal, nº. 0000024-26.2022.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o
denunciado: WEIDSON MOREIRA ROSAL, brasileiro, convivente, serviços gerais, CPF N°025.902.411-27, nascido em
22/05/1989, natural de Formoso do Araguaia/TO, filho de Francisco de Assis Rosal e Elisete Moreira de Castro, atualmente em
lugar incerto e não sabido, como incurso na sanção do artigo 121, § 2ª, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado
pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). Como este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme
certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da diligência, fica citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008,
oportunidade em que poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Para conhecimento de todos será publicado o
presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 15 de agosto de 2022. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior, Servidor de Secretaria,
lavrei o presente.
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS AÇÃO PENAL N° 0002774-69.2020.8.27.2719
Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusado: CLEIBSON PEREIRA DE SOUSA
O Doutor Luciano Rostirolla, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal, nº. 0002774-69.2020.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o
denunciado: CLEIBSON PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, união estável, pedreiro, nascido aos 08.01.1981, natural de BrasíliaDF, filho de Elcy Ferreira de Sousa e Celia Maria Pereira de Castro Sousa, atualmente em lugar incerto e não sabido, como
incurso na sanção do art. 21 (vias de fato) do Dec.-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), na forma do art. 7º da Lei
nº11.340/06. Como este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido
da diligência, fica citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos
termos do artigo 396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008, oportunidade em que poderá argüir preliminares e invocar
todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08
(oito) testemunhas. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 17 de agosto de
2022. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior, Servidor de Secretaria, lavrei o presente.
Citação por Edital prazo 15 dias
AUTOS Nº: 0000072-19.2021.8.27.2719
Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusados: MARCO TULIO SANTO SOUZA e outro
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que
neste Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal nº. 0000072-19.2021.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra
o denunciado: MARCO TÚLIO SANTOS SOUZA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 10/01/1999, natural
de Anápolis/GO, portador do RG n° 6341728 e inscrito no CPF n° 704.077.901-36, filho de Maria Lúcia dos Santos e Ernado
Maciel de Souza, atualmente em local incerto e não sabido, incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico
de drogas). Como este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da
diligência, fica citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos
termos do artigo 396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008, oportunidade em que poderá arguir preliminares e invocar
todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08
(oito) testemunhas. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 17 de agosto de
2022. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior. Servidor de Secretaria, digitei o presente.
Citação por Edital prazo 15 dias
AUTOS Nº: 0000072-19.2021.8.27.2719
Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusados: RAYLAN BRITO DE SOUSA e outro
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que
neste Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal nº. 0000072-19.2021.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra
o denunciado: RAYLAN BRITO SOUSA, brasileiro, solteiro, sem profissão definida, nascido aos 10/01/1999, natural de
Anápolis/GO portador do RG n° 1406724 e inscrito no CPF n° 071.914.421-31, filho de Maria de Jesus Romão Brito e Edmilson
Pereira de Sousa, atualmente em local incerto e não sabido, incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico
de drogas), c/c art. 12 da Lei 10.826/03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Como este, encontra-se em lugar
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da diligência, fica citado pelo presente, para no
prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A, da Lei
Complementar nº 11.719/2008, oportunidade em que poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Para conhecimento
de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 17 de agosto de 2022. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior.
Servidor de Secretaria, digitei o presente.
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GURUPI
1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

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 00002260920228272717, chave n.º
881724254122, Ação de Usucapião que move CREUSA PEREIRA DE CARVALHO, em face de JAYME RODRIGUES.
Atribuíram à causa o valor de 1.000,00. 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, 17/08/2022. Fábia Soares
Siriano, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito.

2ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de
suas atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível,
processam-se os autos n.º 0001945-45.2021.8.27.2722 , de Ação de Execução requerida por EDIVALDO ALERTE RICHI
em face de CLAUDIANO DE PAULA DIAS, e, por este meio CITA o executado atualmente em lugar incerto ou não sabido, para
no prazo de 03 (três) dias proceder ao pagamento da importância de R$ 83.090,13 (Oitenta eTrês Mil Noventa Reais e Treze
Centavos) acrescida dos acessórios e cominações legais, sob pena de não o fazendo lhes serem penhorados de seus bens
tantos quantos cheguem e bastem para garantir o valor do débito, e, querendo, no prazo de quinze (15) dias embargar a ação. E
para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 de agosto de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras –
Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no
exercício de suas atribuições legais etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0004212-53.2022.8.27.2722, de Ação de Monitória requerida por JOÃO
LUIZ DA SILVA ZINN em face de VALERIA MARTINS VALADAO CARVALHO, CRISTIANO INÁCIO DE OLIVEIRA LOBO e
BELA COMERCIO DE CEREAIS DE GURUPI EIRELI, e por este meio CITA o(a) requerido(a) VALERIA MARTINS VALADAO
CARVALHO, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da
importância de R$ 8.622,22(oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), acrescida dos acessórios e
cominações legais, bem como, o pagamento dos honorários advocatícios (CPC, art. 701), sob pena de constituir-se de pleno
direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º), ficando ciente que, na hipótese de pagamento, ficará isento de custas e
despesas processuais (CPC, art. 701, § 1º) e, ainda, que poderá oferecer embargos no prazo acima
mencionado. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 355226442922, no
site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 de agosto de 2022.
Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.

Às partes e aos advogados

Autos n. 0010991-58.2021.8.27.2722/TO
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente: WAGNER FERREIRA COELHO DE OLIVEIRA.
Advogado(a): LEONARDO GUIMARAES TORRES TO009254 MG044698
Requerido(a): VIAÇÃO MONTES BELOS LTDA
Advogado(a): NÃO CONSTITUÍDO
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para:- CONDENAR a requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do arbitramento; bem como, em danos materiais no
importe de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), majorados de juros da citação e correção monetária do desembolso;
igualmente, em custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor sucumbido, nos termos do
art. 85 do CPC.PRI. Após o trânsito em julgado, em não havendo manifestação das partes no prazo legal, dê-se as devidas
baixas, remetendo o feito a COJUN.Data certificada pelo sistema.
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Autos n.º: 0010792-36.2021.8.27.2722/TO
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL
Requerente: PREMIX- MARCELO DOMINICI FERREIRA
Advogado(a): SÉRGIO PATRÍCIO VALENTE TO001209
Requerido(a): SINDICATO RURAL DE PEIXE
Advogado(a): não constituído
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$
1.080,00 (um mil e oitenta reais) acrescidos de correção monetária a contar da data da emissão e juros a partir da primeira
apresentação na instituição financeira para compensação.CONDENO o requerido ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios que fixo 15% (quinze por cento) do valor sucumbido.Intimem-se. Após o trânsito em julgado, em não
havendo manifestação das partes, proceda-se às devidas baixas, remetendo-se o feito a COJUN.Gurupi/TO, 109 de agosto de
2022

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: JOSE CORREIA SOBRINHO - CPF/CNPJ n° 212.529.391-91, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0015046-62.2015.827.2722, 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). 98721, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 309,02 (TREZENTOS E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 16 de agosto 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: JOSE DANIEL DA SILVA - CPF/CNPJ n° 569.591.333-00, 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 0015064-83.2015.827.2722, 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). 12234, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 245,90 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 16 de agosto 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: RICARDO MARTINS DA COSTA - CPF/CNPJ n° 069.602.001-72, 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 5013353-26.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 128773, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 463,31 (quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. Gurupi/TO 17 de agosto 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: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 765.405.701-63, 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 5013203-45.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000128662, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 372,33 (Trezentos e setenta e dois reais e trinta 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
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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 17 de agosto 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: RAIMUNDO NONATO FILHO - CPF/CNPJ: 124.222.079-87, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5013122-96.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 128638, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 377,87 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta 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 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 17 de agosto 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: JOSE CORREIA SOBRINHO - CPF/CNPJ: 212.529.391-91, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012874-33.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000125632, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 266,46 (Duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 17 de agosto 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.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1969/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 16 de agosto de 2022
LOTAÇÃO DE SERVIDOR
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 etc.
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996.
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000022071-3.
RESOLVE:
Art. 1º - Lotar a servidora NÁDIA MIRANDA DE AMORIM, Técnica Judiciária, matrícula 183053, no Juizado Especial da Infância
e Juventude da Comarca de Gurupi - TO, a partir do dia 15 de agosto de 2022.
Art. 2º - Revogar a Portaria Nº 2131/2018 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 08 de outubro de 2018.
Art. 3º - 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

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE GURUPI/TO – 2º
SEMESTRE/2022 6, 7 E 8ª TEMPORADA
O Juiz de Direito da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins,
em observância do disposto no art. 429, § 1º do Código de Processo Penal, FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento deste edital que,
será dado início a 6ª, 7ª e 8ª de julgamentos pelo Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi-To referente ao 2º Semestre de 2022, conforme
pauta de julgamentos abaixo elaborada, com início de cada sessão às 08h30min na sala do Tribunal do Júri, conforme preconizado no art.
429/CPP. Este edital servirá como intimação dos acusados foragidos, que estiverem em lugar incerto ou não sabido, bem como
para aqueles que, eventualmente, não sejam localizados no último endereço declinado nos autos. Servirá ainda para intimação dos
Assistentes de Acusação e Advogados.
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EDILANEIDE LOPES
FERREIRA
DEFENSORIA SOLTO
CLEMENTE
5000032.89.2011.827.2722
09/08/2017
WANDERLEI
DEFENSORIA SOLTO
FERREIRA LIMA
ALEXANDRE NUNES JEANE JAQUES
PRESO
BARROS
LOPES
SAMUEL JUNIOR
DEFENSORIA PRESO
0008189.87.2021.827.2722
BAILÃO SILVA
29/03/2022
LAYSON
RODRIUGUES
FORAGIDO
CAMPOS
LARISSA DAS
MERCES MUNIS
DEFENSORIA
PRESA
PEREIRA
00006406.60.2021.827.2722
03/05/2022
LUCAS AQUINO
LUCAS GOMES DA
CANGUÇU
PRESO
SILVA
CAVALCANTE
WALTER
ROGÉRIO BORGES
0013823.74.2015.827.2722
SOUSA DO
SOLTO 24/09/2019
LEAL
NASCIMENTO
JOSE OSMAR
0019911.81.2019.827.2722
DEFENSORIA SOLTO
10/09/21
GUIMARAES
DATA EM ABERTO PARA REDESIGNAÇÃO
JONATHAN
PAMILLUS
CLEIBSON BANDEIRA
GOMES
TITO
PEREIRA
0006541.62.2018.827.2722
08/02/2019
ALVES
ROGERIO DA SILVA
DEFENSORIA SOLTO
ALBES
ANTONIO DE
0001596.42.2021.827.2722
DEFENSORIA SOLTO 17/06/2021
OLIVEIRA NEGRI
JEANE
ALEXANDRE NUNES
JAQUES
SOLTO
BARROS
LOPES
0008198.49.2021.827.2722
13/05/2022
LAYSON RODRIGUES
SUSPENSO SUSPENSO
CAMPOS
WENNILSON DOS REIS
0006936.2018.827.2722
DEFENSORIA SOLTO 11/04/2022
MATA
JEANE
ALEXANDRE NUNES
JAQUES
SOLTO
BARROS
LOPES
0008312.85.2021.827.2722
11/05/2022
LAYSON RODRIGUES
SUSPENSO FORAGIDO
CAMPOS
CARLOS HENRIQUE
0000364.63.2019.827.2722
DEFENSORIA SOLTO 03/11/2020
CANDIDO BORGES
FLASIO
ELTON ALVES DE
0000849.92.2021.827.2722
VIEIRA
SOLTO 08/04/2022
SOUSA
ARAUJO
0017377.75.2019.827.2722 PAULO CESAR SILVA DEFENSORIA SOLTO 10/09/2021
ANTONIO FRANCISCO
5000076.11.2021.827.2722
DEFENSORIA SOLTO 17/13/2008
COSME
MARCELO
MARIA DE JESUS
5000017.57.2010.827.2722
NETO DE
SOLTA 11/09/2012
MELO MOURÃO
RESENDE
DATA EM ABERTO PARA REDESIGNAÇÃO
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08H30MI 06/10/22

8ª

07/10/22

8ª
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Gurupi,quinta-feira, terça-feira, 12 de abril de 2022,,Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito da Juízo da Especializada no
Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins.Eu Diane Perinazzo que
redigi o presente.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal nº 0007112-09.2022.8.27.2722
Denunciado: WAGNO SANTANA DA SILVA BARBOSA
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de WAGNO SANTANA DA SILVA BARBOSA WAGNO
SANTANA DA SILVA BARBOSA (CPF 896.624.231-68), brasileiro, natural de Miracema do Tocantins, nascido em 14.04.1980,
filho de Maria Aparecida Santana da Silva Barbosa, residente na Rua LO Qd 10 Lt 12 (próximo a pecuária), Setor Jardim
Tropical, ficando a vítima intimada S. G. S da sentença assim transcrita Sentença. DECIDO. O MM. Juiz proferiu sentença
oralmente em audiência, na qual absolveu o acusado WAGNO SANTANA DA SILVA BARBOSA das imputações constantes da
denúncia, em suma, por ausência de provas judicializadas, conforme consta na gravação do ato. O acusado saiu intimado, bem
como a Defesa e oMinistério Público. As partes renunciaram ao prazo recursal. Assim, o MM. Juiz determinou a intimação da
vítima, por edital se necessário, e, após, que seja certificado o trânsito em julgado, bem como arquivados os autos com as
cautelas de praxe. Encerrado o presente termo, que vai assinado por mim, conforme determina o provimento.. Por fim, arquivemse os autos com as devidas baixas; PRI. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de
Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Eu,
Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente.

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

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE (Prazo de 15 dias)
AUTOS: 0000392-51.2021.827.2725
DENUNCIADO: MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal n.º 0000392-51.2021.827.2725, chave para consulta n.º 709874893521, movida
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor da MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA, pela prática do delito
previsto nas sanções dos artigos 129 § 9º, do CP c/c art. 7º, inc. I da Lei 11.340/06, sendo o presente Edital para CITAR o
MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, diarista, natural de Miracema do Tocantins-TO, nascido em
19/08/1994, filho Creuza Chavier e de Luiz Alves da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder, por escrito,
os termos da acusação, no prazo de 10 (dez) dias, tal como preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal, ato no qual
poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, ficando advertido de que caso não
compareça nem constitua advogado/defensor para patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, podendo este Juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso,
decretar sua prisão preventiva, devendo o referido acusado ofertar a sua correspondente resposta perante à Vara Criminal do
Fórum da Comarca de Miracema do Tocantins/TO, localizado na Praça Mariano de Holanda Cavalcante, n.º 802, CEP 77.650000, Miracema do Tocantins – TO (artigos 361 e 363, § 1º, do CPP). O prazo para a defesa começa a fluir a partir do
comparecimento pessoal do réu ou do defensor constituído. Para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa
alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos dezessete dias do mês de agosto
do ano de dois mil e vinte e dois (17/08/2022). Eu, Zoraida Macedo Andrade, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei.
(Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

AÇÃO PENAL n° 0005534-70.2020.827.2725
Denunciado: JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - (Prazo de 90 dias)
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo Criminal tramita os autos de Ação penal nº 0005534-70.2020.827.2725, chave para consulta 908120143020,
movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de João Paulo Gomes dos Santos, sendo o presente Edital
para INTIMAR o acusado JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, lavrador, nascido em 11/07/1999, filho de Leuzina
Fernandes dos Santos e de Edimárcio Gomes Santos, RG: 1.462.510, CPF: 073.713.031-80, atualmente me ligar incerto e não
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sabido, a fim de que o mesmo tome conhecimento da Sentença Condenatória proferida em17/06/2019, constante do evento 56
dos autos da Ação Penal em epígrafe, cuja parte conclusiva passo a transcrever a seguir: “Ante o exposto e considerando o que
dos autos consta Ante ao exposto, JULGO EM PARTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e, via de
consequência, CONDENO o acusado JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS, nos autos qualificado, como incurso nas sanções
do artigo 129, § 9º, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, c/c o artigo 7º, incisos I e II, ambos da Lei 11.340/06.
Lado outro, ABSOLVO o acusado João Paulo Gomes dos Santos quanto à imputação do crime de ameaça, por inexistência de
provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Ato contínuo, passo à fixação da dosimetria
da pena, de acordo com o critério trifásico abraçado pelo artigo 68, iniciando pelas circunstâncias judiciais fixadas no artigo 59,
ambos do Código Penal. A culpabilidade é inerente à espécie, nada tendo a se ponderar. Os antecedentes criminais são
imaculados.Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, as
circunstâncias e conseqüências do crime são favoráveis ao réu.O comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Assim,
considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo-lhe a pena base em 03 (três) meses de
detenção.Inexistem circunstâncias atenuantes a serem analisadas. Atendendo-se a existência da circunstância agravante
prevista na alínea “h”, do inciso II, do artigo 61, do CP, qual seja, ter o agente cometido o crime contra pessoa maior de 60
(sessenta) anos, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, que
declaro definitiva, à ausência de outras circunstâncias que possam alterá-la. O regime inicial de cumprimento da pena é o
ABERTO (art. 33,§ 2º, c, do Código Penal). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois
embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência à pessoa da vítima (art. 44, I do
CP). Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e não ser o réu reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do
Código Penal, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da reprimenda, que ora converto em REGIME ABERTO
DOMICILIAR, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) o apenado deverá demonstrar ocupação lícita no prazo de
30 dias, bem como deverá informar, de imediato, eventual alteração de endereço nesta cidade; b) não poderá o condenado
mudar-se do território desta Jurisdição e Comarca, sem prévia autorização Judicial; c) o apenado deverá recolher-se,
diariamente, à sua residência, no máximo até às 22:00 horas, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito plenamente
justificado, somente podendo ausentar-se de sua moradia, nos dias úteis, para o trabalho, às 06:00 horas da manhã do dia
seguinte, permanecendo em período integral em sua casa, nos finais de semana e feriados; d) o apenado deverá comparecer
mensalmente em Juízo a fim de justificar e comprovar suas atividades, devendo fazê-lo sempre no primeiro dia útil de cada mês;
e) o reeducando não poderá, em hipótese alguma, freqüentar ou ser encontrado em bares, boates, danceterias, casas de jogos e
similares, devendo abster-se totalmente do uso de bebidas alcoólicas; f) o reeducando deverá atender com presteza e rapidez as
intimações das Autoridades Judiciárias e Policiais, bem como sempre conduzir consigo documentos pessoais para exibi-los
quando solicitados; g) o apenado deverá ausentar-se de sua residência apenas pelo tempo necessário para o trabalho ou para
participar de atividades educacionais, culturais e religiosas. Faculto ao réu o direito de aguardar o prazo de eventual recurso de
apelação em liberdade. Publicada em audiência pelo sistema e-proc, intimem-se, notadamente a vítima, e cumpra-se. Transitada
em julgado a presente Sentença: Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;Forme-se a Guia de Execução Penal; Expeça-se
ofício ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III da Constituição da República de 1988; Expeça-se ofício
ao Instituto de Criminalística; Procedam-se as comunicações previstas na Consolidação Geral das Normas da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Tocantins; Após, arquivem-se os autos, observadas que sejam as cautelas e estilo. Isento o
acusado do pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Miracema do Tocantins – TO, data e
horário certificados pelo sistema. Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes -Juiz de Direito

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi (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 Produção Antecipada de Provas nº 0011032-88.2022.8.27.2722 que
a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra os investigados SHERLON PATRICK DA COSTA GONÇALVES e
RODRIGO DE TAL, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime de estupro de vulnerável
com tipificação no art. 217-A do Código Penal, ficando desde já intimado do inteiro teor da decisão inserida no evento 06,
conforme colacionado abaixo: "Desta forma, entendo de crucial importância a referida diligência na fase investigativa, razão pela
qual DEFIRO o pedido de produção antecipada de provas. Inclua-se em pauta audiência de depoimento especial da suposta
vítima, a qual será realizada em sala especial, momento o qual será oportunizado o depoimento da menor diretamente à
Magistrada, conforme art. 12, §1º da Lei 13.431/17. Oficie-se a Coordenadora do GGEM para indicar uma psicóloga para
acompanhar o depoimento. Intime-se a vítima, com a notificação de sua responsável legal. Intime-se pessoalmente os
investigados do teor da presente decisão, devendo constituir advogado, cientificando-o que a ausência de resposta fica
desde já nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa no presente feito. Caso o investigado não seja
encontrado para intimação pessoal, expeça-se edital de intimação para os fins citados acima. Decreto sigilo dos presentes
autos, sendo que eventual violação do sigilo processual, importará em crime punido com reclusão de 01 a 04 anos e
multa, conforme art. 24 da Lei nº 13.431/2017. Isento de custas, conforme art. 4º, III, da Lei n. 9.289/1996. E, como não foi
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encontrado para ser citado pessoalmente, fica notificado pelo presente, para tomar conhecimento da presente audiência, ficando
ciente de que se os investigados não possuirem defensor constituído ou se não tem condições de pagarem por um advogado, na
ausência de resposta será nomeado defensor público para suas defesas." Ficam os investigados intimados da designação da
audiência de depoimento especial marcada para o dia 18 de outubro de 2022, às 13:30 horas, na Sala de Audiência da 1ª
Vara Criminal de Gurupi/TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 16/08/2022. Eu,
Maristelli Brasil Oliveira Silva, Estagiária de 1ª Instância, lavrei o presente.

1ª vara da fazenda e registros públicos
Intimações às partes

AUTOS: 00233075320198272729– RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Requerente: MARLEIDE DIAS DOS SANTOS
Requerido: IGOR DOS SANTOS CARDOSO
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados.
SENTENÇA: “(...) Ante do exposto, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Sem custas e sem honorários.
Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações devidas.
Intimem-se e Cumpra-se.
Palmas-TO, data certificada pelo sistema. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA – MM. Juiz de Direito”.

Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Edital para intimação de qualquer cidadão que tiver interesse em dar prosseguimento à Ação Popular promovida por LUANA
MATILDE RIBBEIRO LIMA GAYER em face de o MUNICIPIO DE PALMAS, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
– SANEATINS, CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA e da CÂMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DO
TOCANTINS – CVI/TO (Autos nº 0001025-94.2014.827.2729), nos termos do art. 9º, da Lei 4717/65, com o prazo de trinta (30)
dias. O Dr. William Trigilio da Silva, MM. Juiz de Direito respondendo na 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos
de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, Faz saber a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo, se processam os regulares termos da Ação Popular promovida por LUANA MATILDE RIBBEIRO LIMA GAYER, cujo
teor em sua petição inicial pretende a concessão de medida liminar para suspender o convênio celebrado entre o Município de
Palmas e a Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS, com base no qual a SANEATINS contratou a Câmara de
Valores Imobiliários do Estado do Tocantins para prestar o serviço de revisão da Planta de Valores Genéricos ao Município, bem
como de todos os atos administrativos que geraram este contrato; tornando, ainda, ineficaz qualquer de suas conseqüências
jurídicas, especialmente, o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU no exercício de 2014. E, constando dos autos
que a autora requereu a desistência da ação, é o presente para intimar qualquer cidadão que tiver interesse em dar andamento
ao feito, que terá o prazo de 30 (trinta) dias da última de três publicações do presente edital, para dar prosseguimento à ação,
tudo nos termos do artigo 7º, II e 9º da Lei n. 4717/65. DADO E PASSADO aos 17 dias do mês de agosto de 2022, na Escrivania
da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone
Maria da Conceição Miranda, Técnica Judiciária, que digitei.

2ª vara da fazenda e registros públicos
Boletins de expediente

Autos 00239561320228272729
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL REQUERENTE: IVANICE DA SILVA ALVES ADVOGADO: IVANICE DA SILVA
ALVES REQUERIDO:DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN - TO: “Analisando os autos verifico que
o(a) representante processual da parte autora não se encontra cadastrado(a) no Sistema E-proc. Desta feita, diante da
obrigatoriedade do credenciamento eletrônico no Sistema E-Proc prevista no art. 2º da Lei nº 11.419/2006, intime-se via Diário da
Justiça Eletrônico o(a) Advogado(a) da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias promover as providências que lhe são
devidas para tanto. Bem como para providencia fica (m) Vossa senhoria (s) IVANICE DA SILVA ALVES OAB/MA N° 15.561
INTIMADO (as) a efetua (em) seus cadastramento (s) no Sistema de Processo Eletrônico E- PROC/TJTO, para viabilizar futuras
intimações.JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito Respondendo pela 2ª VFFRP”.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas/TO, na forma da Lei. FAZ SABER, a quem o presente Edital, virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este juízo
e respectiva escrivania tramita a AÇÃO POPULAR, de nº 0044557-11.2020.8.27.2729, ajuizada por GUILHERME CÉSAR DE
MELO SENA e LUCAS LIMA CASTRO FERREIRA, em face da CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO, e MARILON
BARBOSA CASTRO, Presidente da Câmara Municipal de Palmas/TO, na qual almeja a suspensão do PROJETO DE

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5251 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2022

32

RESOLUÇÃO Nº 04, de 24 de novembro de 2020, que revoga o art. 5º, da Resolução Nº 194, de 16 de janeiro de 2018 e
concede efeito repristinatório ao DECRETO LEGISLATIVO Nº 03, de 20 de dezembro de 2016, restaurando com isso, a
concessão de “vantagem por assiduidade e ajuda de custo parlamentar”. Nos autos o autor pugna pela desistência da presente
ação. O MM. Juiz, determina a expedição e publicação do presente Edital com a finalidade de notificar todo e qualquer cidadão
para querendo, dar continuidade à mesma ação, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 9.º, c.c o art. 7.º, inc. II,
ambos da Lei n.º 4.717/65. Assim, segue ao conhecimento de todos, para que posteriormente ninguém possa alegar ignorância,
foi expedido o Edital, que será publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Palmas/TO, 15 de
agosto de 2022 Eu, Elizângela Alves de Barros, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi o presente.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, JOSELMA DIOGENES DE
FIGUEIREDO, brasileiro(a), casado(a), nascido(a) em 08/04/1984, portador do CPF 025.350.161-09 e do RG nº 747886
SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob o n.º 0025261-66.2021.8.27.2729, na qual figura como exequente, o
ESTADO DO TOCANTINS, para que no prazo de 3 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). EM
SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS,
contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executada de que: a) em caso
de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 12); b) no
prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima
de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, proceda o Oficial de Justiça, em novas
diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE
o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observandose
o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada),
INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso não seja
encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a
execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto,
procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de
ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830, § 12). Para
hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 12). Assim, para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, ELIZÂNGELA ALVES DE BARROS,
Servidora de Secretaria, digitei e subscrevi o presente. Palmas/TO, 16 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, BETANIA DA COSTA MOREIRA, brasileiro(a),
estado civil casado(a), nascido(a) em 15/10/1955, portador(a) do CPF N.º 028.111.871-03 e do RG nº 955958 –
SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob o n.º 0025261-66.2021.8.27.2729 , na qual figura como exequente, o
ESTADO DO TOCANTINS, para que no prazo de 3 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). EM
SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS,
contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executada de que: a) em caso
de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 12); b) no
prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima
de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, proceda o Oficial de Justiça, em novas
diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE
o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observandose
o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada),
INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso não seja
encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a
execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto,
procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de
ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830, § 12). Para
hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 12). Assim, para que
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chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, ELIZÂNGELA ALVES DE BARROS,
Servidora de Secretaria, digitei e subscrevi o presente. Palmas/TO, 16 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, MARIZETE RODRIGUES DA SILVA (AVALISTA),
brasileira, solteira, CPF nº 960.044.361-00, portador do RG nº 613005 – SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob
o n.º 0038958-57.2021.8.27.2729 , na qual figura como exequente, o ESTADO DO TOCANTINS, para que no prazo de 3 (três)
dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). EM SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo
de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art.
915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba
honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 12); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70%
(setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento),
se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e
honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito
pela parte executada, proceda o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de
imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma
oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observandose o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC.
Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em
regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso não seja encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial
de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n.
8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis
distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa,
CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830, § 12). Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias
úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 12). Assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, ELIZÂNGELA ALVES DE BARROS, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevi o
presente. Palmas/TO, 16 de agosto de 2022.

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a CITAÇÃO de I B DA PAIXAO MATERIAL DE CONSTRUCAO, CPF/CNPJ: 16.846.630/0001-11, e de
ITAMAR BANDEIRA DA PAIXAO, CPF/CNPJ: 713.088.651-04, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0038631-88.2016.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20160010493, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - TX; 20160010494,
inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 811,72 (oitocentos e onze reais e
setenta e dois centavos), bem como a INTIMAÇÃO, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as
quantias tornadas indisponíveis nos autos são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos
do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio
ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº
6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma,
Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA
PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a CITAÇÃO de MIGUEL ALBINO FOLE, CPF/CNPJ: 85.244.481/0001-33, por estar em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5035940-21.2013.8.27.2729, que lhe
move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20130025529, inscrita em 21/01/2010, referente à TXLFUNC; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 410,08 (quatrocentos e dez reais e oito centavos), bem como a
INTIMAÇÃO, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos
autos são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de
Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta)
dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do
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Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a CITAÇÃO de PALOMA ANDREA SANTOS DE MACEDO, CPF/CNPJ: 914.896.601-00, por estar em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 504215088.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20130054382, inscrita em
03/01/2011, referente à TX-COL-LIX; 20130054383, inscrita em 20/01/2010, referente ao COSIP; 20130054384, inscrita em
08/01/2013, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 685,97 (seiscentos e oitenta e cinco reais e
noventa e sete centavos), bem como a INTIMAÇÃO, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as
quantias tornadas indisponíveis nos autos são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos
do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio
ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº
6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma,
Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA
PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOAFAT CARVALHO MARTINS, CPF/CNPJ: 033.558.158-70, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 65 dos autos da Execução Fiscal n° 0020279-19.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a CITAÇÃO de CARLOS ALBERTO NOVAIS FERNANDES, CPF/CNPJ: 486.645.610-87, por estar em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 003483526.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20150012729, inscrita em
05/02/2014, referente ao ISS; 20150012737, inscrita em 27/04/2015, referente à TX-ALV-FUN; cujo valor à época do ajuizamento
era de R$ 465,88 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), bem como a INTIMAÇÃO, para que,
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos são impenhoráveis
ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o
prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha
Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi.
Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de DANIELA TAVARES GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ: 845.727.522-49, para tomar ciência
da sentença proferida no evento 23 dos autos da Execução Fiscal n° 0052197-02.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
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PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de CARLOS EDUARDO TORRES GOMES, CPF/CNPJ: 313.402.611-20, para tomar ciência
da sentença proferida no evento XX dos autos da Execução Fiscal n° 5000205-34.2007.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO
DE PALMAS, a seguir transcrito: "ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ERMANO SOARES, CPF/CNPJ: 253.138.601-78, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 08 dos autos da Execução Fiscal n° 0049567-70.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)", bem como para que,
caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente Contrarrazões à Apelação interposta nos autos. E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ESTER AURELIANA DA SILVA, CPF/CNPJ: 281.491.902-44, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 90 dos autos da Execução Fiscal n° 5000180-60.2003.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de LUCAS CORDEIRO VILARINS ROCHA, CPF/CNPJ: 038.225.761-82, para que no prazo
de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n°
0049703-67.2019.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado
sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução
Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
12 de agosto de 2022
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a CITAÇÃO de MAURICIO JOSE DA ROCHA, CPF/CNPJ: 794.818.331-00, por estar em lugar incerto e não
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sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0042258-03.2016.8.27.2729, que lhe
move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20160018484, inscrita em 22/07/2016, referente ao
COSIP; 20160018485, inscrita em 22/07/2016, referente ao IPTU; 20160018486, inscrita em 05/02/2014, referente ao IPTU; cujo
valor à época do ajuizamento era de R$ 1.188,71 (um mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), bem como a
INTIMAÇÃO, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos
autos são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de
Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta)
dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do
Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARCOS AURÉLIO REIS DA SILVA, CPF/CNPJ: 335.910.081-68, para que no prazo de
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 503449650.2013.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12
de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ENGET CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 04.847.289/0001-30, DURVAL JORGE DA
SILVA, CPF/CNPJ: 096.177.521-15 e de GESSI GAMA FERREIRA, CPF/CNPJ: 332.392.903-91, ???para tomar ciência da
sentença proferida no evento 94 dos autos da Execução Fiscal n° 5036107-38.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de NIUZA SOUSA FERNANDES CARVALHO, CPF/CNPJ: 394.788.661-68, para tomar
ciência da sentença proferida no evento 28 dos autos da Execução Fiscal n° 0045502-66.2018.8.27.2729 que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ALDAIRES PEREIRA BATISTA, CPF/CNPJ: 508.035.061-04, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 84 dos autos da Execução Fiscal n° 0020514-83.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
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FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de C. P. COSTA, CPF/CNPJ: 02.764.648/0002-40 e de CARLA PEREIRA
COSTA, CPF/CNPJ: 901.093.845-04, para tomar ciência da sentença proferida no evento 94 dos autos da Execução Fiscal n°
5037145-85.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos
dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta
ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital,
que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do
Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12
de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de SUMAYA GISELLE ABREU E COELHO COSTA EIRELI, CPF/CNPJ: 06.090.892/000145, para tomar ciência da sentença proferida no evento 16 dos autos da Execução Fiscal n° 0046734-45.2020.8.27.2729 que
lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima
alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A
PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de EDSON SOBREIRO, CPF/CNPJ: 256.792.522-87, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 85 dos autos da Execução Fiscal n° 0045624-50.2016.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de LAIANE CAVALCANTE DA SILVA VIANA, CPF/CNPJ: 604.015.093-97, para tomar
ciência da sentença proferida no evento 16 dos autos da Execução Fiscal n° 0046346-45.2020.8.27.2729 que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5251 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2022

38

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOSE MARCIO DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 391.921.216-91, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 22 dos autos da Execução Fiscal n° 0046804-62.2020.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de M. C. XAVIER RODRIGUES - ME, CPF/CNPJ: 01.348.917/0001-44, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 74 dos autos da Execução Fiscal n° 0020446-36.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ANDRE INACIO DE ASSUNCAO, CPF/CNPJ: 052.996.671-91, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 63 dos autos da Execução Fiscal n° 0020764-19.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ABIMAEL ALVES DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 600.331.181-91, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 84 dos autos da Execução Fiscal n° 0045606-29.2016.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MELCHISEDEC BARBOSA DA SILVA, CPF/CNPJ: 011.856.508-73/05.386.789/000184, para tomar ciência da sentença proferida no evento 77 dos autos da Execução Fiscal n° 5036835-79.2013.8.27.2729 que
lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima
alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A
PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
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uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARIA FONSECA DE CARVALHO, CPF/CNPJ: 716.856.693-87, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 45 dos autos da Execução Fiscal n° 0052163-27.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de KENYA TAVARES DUAILIBE, CPF/CNPJ: 598.350.871-72, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 66 dos autos da Execução Fiscal n° 0020755-52.2018.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de WISLEY CRISTIANO DE SOUZA MILHOMEM, CPF/CNPJ: 732.451.861-34, para
que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução
Fiscal n° 0002231-12.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS –
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156,
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de DMG CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 04.391.154/0001-02, HERMITO PEREIRA DA
SILVA, CPF/CNPJ: 155.745.042-00 e de SIRDEY LUZIEL DA SILVA, CPF/CNPJ: 706.926.292-20, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 69 dos autos da Execução Fiscal n° 5036245-05.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ABEL GONÇALVES DE PAIVA, CPF/CNPJ: 166.921.601-20, para que no prazo de 05
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(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 005462991.2019.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas,
12 de agosto de 2022.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VALE DO PARAÍBA LTDA, CPF/CNPJ: 01.552.445/000147, ANATOLIO CAMPOS DE SOUZA NETO, CPF/CNPJ: 901.800.975-04, por estar em lugar incerto e não sabido, para que
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0039062-88.2017.8.27.2729, que lhe move o ESTADO
DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida
Ativa nº(s) C-1171/2017, inscrita em 24/07/2017, referente ao ICMS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 36.449,62
(trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da
Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a
Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11
de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 03.443.434/0001-54, por estar em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 004030737.2017.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a
dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) J-3707/2017, inscrita em 26/06/2017, referente ao PROCON; cujo valor
à época do ajuizamento era de R$ 20.036,57 (vinte mil, trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as
disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador
especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no
placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO.
Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula
365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de INFOTEC COM PROD DE INFORMÁTICA LTDA, CPF/CNPJ: 04.984.427/0001-22; ALICE PRÓSPERO DOS
SANTOS, CPF/CNPJ: 042.910.001-97; PAULO GIOVANNY NUNES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 611.959.521-04; por estar em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 002446313.2018.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a
dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) J-8389/2017, inscrita em 22/11/2017, referente ao PROCON; cujo valor
à época do ajuizamento era de R$ 13.321,22 (treze mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as
disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador
especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no
placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO.
Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula
365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de GIOVANNA MAGALHAES PANCIERE, CPF/CNPJ: 631.875.406-78, WANDERLEY CASSIO DA
CRUZ, CPF/CNPJ: 588.670.826-04, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5000680-53.2008.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no
prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20080001630, inscrita em
15/10/2008, referente ao ISS-PD; 20844206850729, inscrita em 17/11/2005, referente ao TXL, 21387296850729, inscrita em
27/01/2006, referente ao TXL; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.348,98 (três mil, trezentos e quarenta e oito
reais e noventa e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da
execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que,
em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS
SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de COOPERATIVA DO TRANSP. ALTERNATIVO DE PASSAG. DO ESTADO DO
TOCANTINS, CPF/CNPJ: 08.257.862/0001-06; SÍLVIO ROBERTO FERNANDES LIMA, CPF/CNPJ: 361.781.014-49 por
estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 004612936.2019.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a
dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) C-4769/2018, inscrita em 05/12/2018, referente ao ICMS, cujo valor à
época do ajuizamento era de R$ 164.799,31 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e um
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando,
neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será
nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA,
Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de BANDEIRANTES INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 01.056.171/000103; JOSEMBERGUE SILVA OSORIO, CPF/CNPJ: 478.358.931-34; por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5003262-55.2010.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO
TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa
nº(s) J-1171/2010, inscrita em 03/03/2010, referente ao PROCON; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.441,18 (três
mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte
executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e
Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br.
Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de MARCELO KRUTSCHOK DE SOUSA, CPF/CNPJ: 843.093.001-97, por estar em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5002575-15.2009.8.27.2729, que lhe move o
ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de
Dívida Ativa nº(s) A-1475/2008, inscrita em 07/05/2008, referente ao ICMS; A-1509/2008, inscrita em 09/05/2008, referente ao
ICMS; A-1510/2008, inscrita em 09/05/2008, referente ao ICMS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 18.349,66 (dezoito
mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80.
Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de
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Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11
de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA, CPF/CNPJ: 05.448.450/0002-46; ALVICTO OZORES
NOGUEIRA, CPF/CNPJ: 587.029.201-82; por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0040344-64.2017.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no
prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) C-1158/2017, inscrita em
19/07/2017, referente ao ICMS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 11.399,87 (onze mil, trezentos e noventa e nove
reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da
execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que,
em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS
SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de ESPOLIO DE MARTINHO ALVES DA ROCHA, CPF/CNPJ: 060.863.301-15, por estar em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0042330-14.2021.8.27.2729, que lhe
move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s)
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20210001543, inscrita em 06/10/2021, referente ao ITBI-AF; 20210001547, inscrita em
04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 6.543,94 (seis mil, quinhentos e quarenta e
três reais e noventa e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o
juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada
advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de
Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma,
Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA
PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de AUTO POSTO NAVEGANTE COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CPF/CNPJ: 00.059.466/0001-62,
por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº
5001077-44.2010.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias,
pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 21318.253.22700.9, inscrita em 27/01/2006, referente ao
TXL; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 1.390,93 (um mil, trezentos e noventa reais e noventa e três centavos),
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último
caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado
curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS –
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula
365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de DEILSON GAMA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 014.203.591-26, por estar em lugar incerto e não sabido, para que
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0000703-98.2019.8.27.2729, que lhe move o
MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20180010470, inscrita em 21/06/2018, referente ao IPTU REV;
20180010471, inscrita em 28/08/2018, referente ao IPTU; bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) os
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honorários advocatícios decorrentes da ação executiva em questão, no valor de R$ 477,50 (quatrocentos e setenta e sete e
cinquenta centavos), devidos aos procuradores do exequente. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será
nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de PALMAS DILLER SHOES CALCADOS LTDA, CPF/CNPJ: 29.980.499/0001-22; ANA MELISSA MENEZES DA
SILVA, CPF/CNPJ: 022.303.621-86; LUCIVANIA DE MENEZES GONCALVES, CPF/CNPJ: 815.618.141-72, por estar em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 000699531.2021.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a
dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) C-3659/2020, inscrita em 22/12/2020, referente ao ICMS; cujo valor à
época do ajuizamento era de R$ 10.864,79 (dez mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso,
as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador
especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no
placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO.
Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula
365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de CIMAR PEREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ:783.045.471-04, e de GILBERTO MENDES
GARCIA, CPF/CNPJ:220.491.468-17 por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0033129-37.2017.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no
prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20170018360, inscrita em
24/02/2017, referente ao ISS; 20170018361, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF; 20170018362, inscrita em
06/03/2017 referente à TLS cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 2.763,67 (dois mil, setecentos e sessenta e três
reais e sessenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da
execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que,
em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de MARIA REBECCA TRAVASSOS FERREIRA, CPF/CNPJ: 045.459.641-33, por estar em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5019650-28.2013.8.27.2729, que lhe
move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s)
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20130015316, inscrita em 29/04/2013, referente ao DUAM, cujo valor à época do ajuizamento
era de R$ 551,28 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de
mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº
6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara
de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo:
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de
Palmas, 12 de agosto de 2022.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de LURDES REGINA DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 882.257.121-53; IVONE SEBASTIANA DE
MORAIS, CPF/CNPJ: 436.011.461-34, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0010289-38.2014.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no
prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 43601146134, inscrita em
15/08/2013, referente ao TXL; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 2.150,36 (dois mil, cento e cinquenta reais e trinta
e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução,
observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de
revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do
Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS
SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina
a CITAÇÃO de HABITAT INDUSTRIA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, CPF/CNPJ: 24.289.749/0001-69, por
estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 003617410.2021.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a
dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20210001166, inscrita em 09/08/2021, referente à TLF-TX; cujo valor à
época do ajuizamento era de R$ 9.264,73 (nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso,
as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador
especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no
placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO.
Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei
e conferi. Comarca de Palmas, 11 de agosto de 2022.

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARCO AURÉLIO ARRUDA SILVA, CPF/CNPJ: 576.972.301-78, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 60 dos autos da Execução Fiscal n° 0045943-47.2018.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de CLODOALDO CARDOSO LEITE, CPF/CNPJ: 021.110.551-15, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 32 dos autos da Execução Fiscal n° 0051541-45.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ALDAIRES GONCALVES DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 971.351.941-87, para tomar ciência
da sentença proferida no evento 70 dos autos da Execução Fiscal n° 5033985-86.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de WALTER APARECIDO SEABRA, CPF/CNPJ: 020.312.288-70, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 21 dos autos da Execução Fiscal n° 0052261-12.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito:"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de GLEDISMAN BARBOSA RODRIGUES, CPF/CNPJ: 300.293.091-15, para tomar ciência
da sentença proferida no evento 36 dos autos da Execução Fiscal n° 0051585-64.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de OSIAS FERREIRA BARROS, CPF/CNPJ: 400.359.562-91, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 30 dos autos da Execução Fiscal n° 0046307-19.2018.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de RAQUEL GOMES PEREIRA, CPF/CNPJ: 865.429.401-97, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 17 dos autos da Execução Fiscal n° 0051943-29.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
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Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de CARLOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA, CPF/CNPJ: 012.883.831-00, para tomar ciência
da sentença proferida no evento 55 dos autos da Execução Fiscal n° 0051832-45.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOSÉ FERREIRA SOBRINHO, CPF/CNPJ: 046.924.891-20, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 27 dos autos da Execução Fiscal n° 0046376-80.2020.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARCELO VIEIRA DE SENA, CPF/CNPJ: 849.705.961-15, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 22 dos autos da Execução Fiscal n° 0052775-62.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de CLAUDEON RODRIGUES DA SILVA, CPF/CNPJ: 298.048.172-68, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 50 dos autos da Execução Fiscal n° 0048313-62.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 690.992.001-53, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 81 dos autos da Execução Fiscal n° 0017679-20.2018.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
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PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de VILMAR MATOS DE CARVALHO, CPF/CNPJ: 005.689.571-21, para tomar ciência da
sentença proferida no evento 22 dos autos da Execução Fiscal n° 0051862-80.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N,
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO,
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de QUALITY TELECOMUNICACOES E SISTEMAS DE INFORMATICA
LTDA, CPF/CNPJ: 07.462.925/0001-01, para tomar ciência da sentença proferida no evento 72 dos autos da Execução Fiscal
n° 5036988-15.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos
termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta
ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email:
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12
de agosto de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de RONE PARREIRA, CPF/CNPJ: 628.649.711-00, para tomar ciência da sentença proferida
no evento 40 dos autos da Execução Fiscal n° 0054732-98.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir
transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir,
verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS –
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156,
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022.

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

EDITAL Nº 6158494
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00346544920208272729
DENUNCIADO: PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMALHO
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMALHO, brasileiro, união estável, trabalha como tempera linguiça, natural
de Palmas-TO, nascido em 27/08/1999, filho de Paulo Ramalho da Silva e Creuza Pereira da Mota, inscrito no RG 1.176.909
SSP/TO, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas
do art. 129, § 9º do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I da Lei nº 11.340/2006, devendo ser fixada na sentença o valor
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mínimo devido a título de indenização, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, referente aos autos de Ação Penal n.º
00346544920208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo
presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias,
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça.
Palmas - TO, aos 16/08/2022. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira
de Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 6163338
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00445334620218272729
DENUNCIADO: CLEUDIMAR FRANÇA LIMA
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze)
dias, do denunciado CLEUDIMAR FRANÇA LIMA, rasileiro, união estável, autônomo, natural de Pedro Afonso/TO, filho de Luiza
França da Silva, CPF nº 029.158.601-57 para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e
requerendo a condenação nas penas do art. 147, caput, do CP, na modalidade do artigo 7º, II da Lei nº 11.340/2006, devendo
ser fixada na sentença o valor mínimo devido a título de indenização, nos termos do art. 387, IV, do CPP, referente aos autos de
Ação Penal n.º 00445334620218272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica
CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10
(dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada
a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O
processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E,
para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da
Justiça. Palmas - TO, aos 16/08/2022. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei. Dr. Antiógenes
Ferreira de Souza – Juiz de Direito

PARAÍSO
1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 60 (sessenta) dias
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 5000025-55.2020.8.27.2731
Acusado: JAILTON BARROS FARIAS
Infração; artigo 129, § 9º,do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 7º, incisos I e II,da Lei 11.340/2006
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc...
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move
contra o sentenciado JAILTON BARROS FARIAS RJI: 203417407-99 Alcunha: Outros nomes: Filiação: RITA BARROS FARIAS
e IDEBRAN ONÓRIO DE FARIAS Naturalidade: PARAÍSO DO TOCANTINS-TO Data do nascimento: 05.05.1984 Grau de
Instrução: Não informado Estado Civil: UNIÃO ESTÁVEL Profissão: NÃO CONSTA Documentos: RG 1169290 SSP/TO e CPF n.º
016.945.011-24. ,o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja
parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto, com fulcro nos artigos 685 do Código de Processo Penal e 109 da Lei
7.210/84, DECLARO EXTINTA, pelo efetivo cumprimento, a pena imposta ao reeducando nos autos da(s) presente(s)
execução(ões) penal(is)". Conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 17 de agosto 2022. (17/08/2022). Eu (Angel Yuri
Marques Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito.
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PONTE ALTA
1ª escrivania cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO
O Doutor Jorge Amancio de Oliveira, Meritíssimo Juiz de Direito desta desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada
a INTERDIÇÃO de BERNARDINA PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 02/11/1918, CPF n° 023.850.41154, incapaz de reger sua própria vida sendo-lhe nomeado CURADOR o Senhor CARLOS SZABO, nascido em 05/10/1941, filho
de Estevão Szabo e Gizela Szabo, portador do RG nº 2.808.425-1 – SSP/SP e CPF nº 564.914.928-34, residente na Rua dos
Buritis, s/nº, Quadra 24, Lote 07, Setor Boa Esperança, em Ponte Alta do Tocantins/TO, nos autos nº 000008564.2021.8.27.2736 de INTERDIÇÃO. A Curatela é por tempo indeterminado, e tem a finalidade de reger a interditada em todos
os atos de sua vida civil. De Conformidade com a sentença do seguinte teor. Parte dispositiva :" Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR a interdição de Bernadina Pereira dos Santos, nomeando
como curador, o Sr. Carlos Szabo, CPF nº 564.914.928-34. Esta interdição tem efeitos em todos os atos da vida civil. Após o
trânsito em julgado, lavre-se o termo definitivo de compromisso e intime-se o curador para assiná-lo (Art. 759 do CPC). Cumprase o disposto no artigo 755, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Expeça-se o necessário. Com o
trânsito em julgado, após as providências acima, arquivem-se os autos observando as formalidades legais. Publique-se. Intimemse. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 15 de Agosto de 2022." E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado por 03 (três) vezes no Diário da Justiça do Estado com
intervalo de 10 (dez) dia, e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos
15/08/2022. Eu, Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevo.

TOCANTINÓPOLIS
1ª vara cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0005297-25.2019.8.27.2740/TO
AUTOR: DIANA CELIX VIEIRA DOS SANTOS
RÉU: MARIA DALVA FERREIRA DE SOUSA
EDITAL Nº 6118193
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
Doutor ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, MMº Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância,
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente virem, ou
dele tiverem conhecimento que foi decretada por sentença a INTERDIÇÃO de MARIA DALVA FERREIRA DE SOUSA,
brasileira, aposentada, portadora do Registro Geral nº 1.433.086, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF nº
00560885156, residente e domiciliado(a) na Rua da Tobasa, 1135 - Setor Dergo - 77900000 - Tocantinópolis, TO (Residencial),
por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo lhe sido nomeada CURADOR(A) a
Sr(a) DIANA CELIX VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro(a), portador(a) do CPF nº 007.260.171-08, RG nº 769.749-SSP-TO,
residente e domiciliado(a) no mesmo da interditanda acima informado, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente
desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por
qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização
judicial. Dispositivo da SENTENÇA a seguir transcrita: (...)." Diante do exposto, e em consonância com o parecer
ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por consequência, JULGO EXTINTO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. DECRETO a interdição de MARIA DALVA FERREIRA DE SOUSA, por incapacidade civil
relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe como curador(a) o(a) Sra. DIANA CELIX VIEIRA DOS
SANTOS, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de
promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de
quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC,
inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, na forma do art. 9º, inc. III, do Código Civil e publique-se na
imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e
da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem custas e sem honorários, em face do deferimento da assistência
judiciária gratuita. Transitado em julgado promova-se a baixa definitiva, com as cautelas legais. Intimem-se. Cumpra-se.
Tocantinópolis - TO, data certificada pelo sistema eletrônico. Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES
VIEIRA, 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 5909520v2 e do código CRC fdd5dd35 ". E para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na
forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Tocantinópolis-TO, aos 11 de agosto de 2022. Eu, GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, Servidor de Secretaria, que o digitei.
Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
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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 6118193v3 e do código CRC 3321c997.

WANDERLÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO,
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de intimação
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA autuada sob o nº 0000729-60.2019.827.2741, proposta por MAYRA FERNANDES NAKAO,
em desfavor de LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO e PELISÃO IPHONES IMPORTS, sendo o presente, para INTIMAR a parte
executada: LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO, brasileira, solteira, empresária, RG Nº. 835.647 SSP TO, CPF Nº. 041.600.18157, com endereço em local incerto e não sabido, da penhora realizada, evento 61, bem como para requerer o que for de direito,
no prazo de 5 (cinco) dias. Tudo em conformidade com o despacho, evento 53. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Osaldina da
Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi.

XAMBIOÁ
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 15 dias

Autos nº 50000407420098272742
Ação Execução Fiscal
Exequente: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Executado: VALDIVAN SILVA DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15(quinze) DIAS
O(A) Doutor(a) FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, MM(ª). Juiz(a) de Direito da Comarca de Xambioá- Tocantins, no
uso de suas atribuições legais, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver que por
este Juízo da Vara Cível, processa os Autos nº 50000407420098272742, Ação de Execução Fiscal...Pelo presente edital, que
será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMA VALDIVAN
SILVA DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 436.184.993-53, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresente impugnação do valor bloqueado, R$ 226,84 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) pelo sistema
SISBAJUD, em 21.06.2022, no mesmo prazo, informe a esse juízo, a localização do bem incluso na restrição pelo sistema
RENAJUD: Placa HOZ9935 Ano Fabricação 1997 Chassi 9C2JC250WVR058470 Marca/Modelo HONDA/CG 125 TITAN Ano
Modelo 1998. Advertido de que, a recusa injustificada ou a manifestação de impossibilidade de indicar a localização não
comprovada documentalmente (ex: casos de venda em que deverá ser apresentado documento que comprove a
venda) implicará a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774 do CPC). Dado e passado nesta cidade
e comarca de Xambioá, Estado do Tocantins, no dia 17/08/2022. Eu, AMANDA CRISTINA ALVES DE SOUSA, Mat. 353170,
Servidora de Secretaria o digitei. Documento eletrônico assinado por FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz de
Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro
de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante
o preenchimento do código verificador 6167510v3 e do código CRC 0bc3adb2.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
ARAGUAÍNA
2ª Vara Cível

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5008416-21.2013.8.27.2706/TO
AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC
AUTOR: JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM
RÉU: MAYARA LUZ SILVA
RÉU: MARIA JOSIVAN XAVIER DA LUZ
EDITAL Nº 5854368
INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAR DÍVIDA
PRAZO EDITAL: 30 DIAS
GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ( )SIM (X )NÃO
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O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, com
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o feito em epígrafe, envolvendo as
partes acima nominadas, e que por este meio promove a INTIMAÇÃO do requerido MAYARA LUZ SILVA, CPF: 735.436.911-04
e MARIA JOSIVAN XAVIER DA LUZ, CPF: 533.923.701-00, para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, pagar a dívida no valor de
R$ 9.072,68 (nove mil, setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), sob pena de o montante da condenação ser acrescido de
multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente
expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFICA a parte
requerida que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências
legais (CPC, art. 525, caput). ADVERTÊNCIAS: (1) A impugnação deverá ser apresentada por advogado cadastrado no sistema
e-Proc. (2) Caso, não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública Estadual. (3) Para ter
acesso a todo teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em
www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - E-PROC; e-Proc 1º Grau; Consulta Pública; Rito Ordinário;
digitar número do processo: 50084162120138272706 e a chave do processo: 639366542613. E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, na rede mundial
de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação,
além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial
quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (08/07/2022). Eu, Ana Neri do Rego Cunha, Técnica
Judiciária, que digitei e conferi.
Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 5854368v3 e do código CRC 5e089f95. 5008416-21.2013.8.27.2706 5854368 .V3
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA
5008416-21.2013.8.27.2706 5854368 .V3

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Apostilas

Apostila, de 17 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar o servidor VALTER GOMES DE ARAUJO,
matrícula nº 142954, Técnico Judiciário, na Comarca de Alvorada, a partir de 17 de agosto de 2022.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 17 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar o servidor SILMAR DE PAULA, matrícula nº
265932, Escrivão Judicial, na Comarca de Palmas, a partir de 17 de agosto de 2022.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 17 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar o servidor SEBASTIÃO DIAS DOS
SANTOS, matrícula nº 138450, Oficial de Justiça Avaliador, na Comarca de Alvorada, a partir de 17 de agosto de 2022.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 17 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar a servidora MARIA AMELIA DA SILVA JARDIM,
matrícula nº 148838, Técnica Judiciária, na Comarca de Alvorada, a partir de 17 de agosto de 2022.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Apostila, de 17 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar o servidor FERNANDES MARTINS RODRIGUES,
matrícula nº 93250, Oficial de Justiça Avaliador, na Comarca de Alvorada, a partir de 17 de agosto de 2022.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 17 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar a servidora ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO
DE AGUIAR, matrícula nº 181353, Porteira de auditório, na Comarca de Alvorada, a partir de 17 de agosto de 2022.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 17 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar a servidora IVONE SERAFIM SILVA GERALDINI,
matrícula nº 93642, Oficial de Registro Civil - Depositária Pública, na Diretoria do Foro de Gurupi, a partir de 17 de agosto de
2022.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 17 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 22.0.000023873-6, resolve lotar a servidora FRANCIELMA COELHO DE AGUIAR,
matrícula nº 93348, Contadora/Distribuidora, na Diretoria Judiciária, a partir de 17 de agosto de 2022.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decretos

Decreto Judiciário Nº 200, de 17 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000023774-8,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 9 de agosto de 2022, Mariana Valente Ribeiro do cargo de provimento em comissão de
Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Porto Nacional.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 201, de 17 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000023774-8,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Dayla Veras Novaes para o cargo de provimento em
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Porto
Nacional.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Editais

Edital Nº 448, de 17 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO para a contratação temporária de profissionais para
desempenho das funções de Juiz Leigo, por força do item 12.7 do Edital nº 439, de 12 de agosto de 2022, no uso de suas
atribuições (Portaria nº 1779 de 26 de julho de 2022, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, publicada no
Dje nº 5235) e na forma das normas contidas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com as disposições da
Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, a qual dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no serviço público do
Poder Judiciário, considerando os autos SEI nº 22.0.000013015-3, o qual dispõe sobre a realização de processo seletivo para
contratação temporária de pessoal, por prazo determinado, e de cadastro reserva, mediante as condições determinadas no Edital
nº 439, e demais dispositivos legais aplicados à espécie, RESOLVE retificar o anexo VII do Edital nº 439, de 12 de agosto de
2022, do TJTO, publicado no DJ nº 5248, conforme segue:
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1. No Anexo VII - Formulário Barema para área de atuação Fazenda Pública, do Edital nº 439, (ausência da Alínea G), onde
se lê:
FORMULÁRIO BAREMA PARA JUIZ LEIGO
JUIZ LEIGO EM JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS (eliminatórios)
Alínea

Itens de avaliação (Títulos)
Valor de Cada Pontuação
Item
Máxima

(...)

(...)

(...)

Não ser servidor efetivo ou comissionado do Poder
Judiciário, ou ainda profissional que mantenha vínculo 0 ou 1
empregatício com empresa que preste serviço de
terceirização de mão de obra, de qualquer natureza, ao
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
(autodeclaração - Anexo IV);
(Neste item, o candidato deverá informar 0 ou 1, sendo que:
0 = “não cumpro o pré-requisito”
1 = “cumpro o pré-requisito”)
H
Item TEMPO DE EXPERIÊNCIA MAIOR DO QUE 2 ANOS
1) Tempo de experiência exercida, com exclusividade, por
bacharel em Direito; (certidões de órgãos públicos ou
declarações privadas, nas quais o(a) candidato(a) tenha
exercido experiência profissional independentemente de
Neste item, o candidato inscrição na OAB):
deverá informar 0 ou 1, 2) Tempo de experiência pelo efetivo exercício de
sendo que:
advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação
0 = “não cumpro o pré- mínima, no período de 12 meses, em cinco atos privativos
requisito”
de advogado, em causas ou questões distintas, consoante
1 = “cumpro o pré- Art. 1º, da Lei nº 8.906, 4 de julho de 1994 e alterações;
requisito”).
(certidões expedidas por cartórios ou secretarias de juízo ou
relação fornecida por serviço oficial uniformizado de
A
experiência controle de distribuição e andamento, relativamente aos
profissional poderá ser processos em que haja atuado o(a) candidato(a),
comprovada pela soma demostrando que tenha oficiado como Advogado(a) em
ou
alternativamente pelo menos 5 (cinco) processos judiciais por ano)
0 ou 1
entre os subitens 1, 2, 3 3) Tempo de experiência pelo o exercício de cargos,
e4
empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que
exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico;
(certidão do exercício de cargo, emprego ou função pública
privativa de bacharel em Direito, inclusive, magistério
superior, na área jurídica)
4) Tempo de experiência por participação e/ou aprovação
em programa de Residência Jurídica em Tribunal de Justiça
Estadual. (Certificado ou declaração).

(...)

Pontuação
Informada
pelo
Candidato
(...)

F

(...)

(...)

(...)

1

1

(...)

(...)
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Leia-se:
ANEXO VII
FORMULÁRIO BAREMA PARA JUIZ LEIGO
JUIZ LEIGO EM JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS (eliminatórios)
Alínea

Itens de avaliação (Títulos)
Valor
de Pontuação
Cada Item Máxima

A

B

C

D

E

F

Possuir inscrição definitiva na Ordem dos Advogados
do Brasil; (Declaração perante a Ordem dos 0 ou 1
Advogados do Brasil)
(Neste item, o candidato deverá informar 0 ou 1,
sendo que:
0 = “não cumpro o pré-requisito”
1 = “cumpro o pré-requisito”)
Ser brasileiro nato ou naturalizado; (Documento de
Identificação com Foto e CPF);
0 ou 1
(Neste item, o candidato deverá informar 0 ou 1,
sendo que:
0 = “não cumpro o pré-requisito”
1 = “cumpro o pré-requisito”)
Não ser cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 0 ou 1
inclusive, de titular de cargo comissionado, de juiz
titular ou em exercício no juizado especial, vara ou
turma recursal no qual exerça as suas funções;
(autodeclaração - Anexo I);
(Neste item, o candidato deverá informar 0 ou 1,
sendo que:
0 = “não cumpro o pré-requisito”
1 = “cumpro o pré-requisito”)
Não exercer atividade político-partidária ou ser filiado
a partido político, ou ser representante de órgão de 0 ou 1
classe ou entidade associativa; (autodeclaração Anexo II);
(Neste item, o candidato deverá informar 0 ou 1,
sendo que:
0 = “não cumpro o pré-requisito”
1 = “cumpro o pré-requisito”)
Não ter sofrido penalidade, nem praticado ato
desabonador no exercício de cargo público, da 0 ou 1
advocacia ou da atividade pública ou privada;
(autodeclaração - Anexo III);
(Neste item, o candidato deverá informar 0 ou 1,
sendo que:
0 = “não cumpro o pré-requisito”
1 = “cumpro o pré-requisito”)
Não ser servidor efetivo ou comissionado do Poder
Judiciário, ou ainda profissional que mantenha vínculo 0 ou 1
empregatício com empresa que preste serviço de
terceirização de mão de obra, de qualquer natureza,
ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
(autodeclaração - Anexo IV);
(Neste item, o candidato deverá informar 0 ou 1,
sendo que:
0 = “não cumpro o pré-requisito”
1 = “cumpro o pré-requisito”)

1

1

1

1

1

1

Pontuação
Informada pelo
Candidato
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Não registrar antecedentes criminais, nem responder
a processo penal; (Certidão de processos criminais e 0 ou 1
militar de 1ª instância e Certidão de processos
criminais de 2ª instância, nas comarcas onde reside
ou residiu nos últimos 5 anos).
(Neste item, o candidato deverá informar 0 ou 1,
sendo que:
0 = “não cumpro o pré-requisito”
1 = “cumpro o pré-requisito”)
H
Item TEMPO DE EXPERIÊNCIA MAIOR DO QUE 2
ANOS
1) Tempo de experiência exercida, com exclusividade,
por bacharel em Direito; (certidões de órgãos públicos
ou declarações privadas, nas quais o(a) candidato(a)
Neste item, o candidato tenha
exercido
experiência
profissional
deverá informar 0 ou 1, independentemente de inscrição na OAB):
sendo que:
2) Tempo de experiência pelo efetivo exercício de
0 = “não cumpro o pré- advocacia, inclusive voluntária, mediante a
requisito”
participação mínima, no período de 12 meses, em
1 = “cumpro o pré- cinco atos privativos de advogado, em causas ou
requisito”).
questões distintas, consoante Art. 1º, da Lei nº 8.906,
4 de julho de 1994 e alterações; (certidões expedidas
A experiência profissional por cartórios ou secretarias de juízo ou relação
poderá ser comprovada fornecida por serviço oficial uniformizado de controle
pela
soma
ou de distribuição e andamento, relativamente aos
alternativamente entre os processos em que haja atuado o(a) candidato(a), 0 ou 1
subitens 1, 2, 3 e 4
demostrando que tenha oficiado como Advogado(a)
em pelo menos 5 (cinco) processos judiciais por ano)
3) Tempo de experiência pelo o exercício de cargos,
empregos ou funções, inclusive de magistério
superior, que exija a utilização preponderante de
conhecimento jurídico; (certidão do exercício de
cargo, emprego ou função pública privativa de
bacharel em Direito, inclusive, magistério superior, na
área jurídica)
4) Tempo de experiência por participação e/ou
aprovação em programa de Residência Jurídica em
Tribunal de Justiça Estadual. (Certificado ou
declaração).
TOTAL de pré-requisitos obrigatórios (Alíneas A, B, C, D, E, F, G e H).
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1

1

8

ANÁLISE CURRICULAR (classificatória)
Alínea

I

Itens de avaliação (títulos)

Valor
de Pontuação
cada Item Máxima

Pós-graduação stricto sensu em qualquer área do 3
conhecimento – doutorado;

3

(Neste item, o candidato poderá informar 0 ou 3, será
pontuado apenas 1 título de doutorado)
J

Pós-graduação stricto sensu em qualquer área do 2
conhecimento – mestrado;
(Neste item, o candidato poderá informar 0 ou 2, será
pontuado apenas 1 título de mestrado)

2

Pontuação
Informada pelo
Candidato
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Especialização ou Pós-graduação lato sensu em 1
qualquer área do conhecimento;

56

1

(Neste item, o candidato poderá informar 0 ou 1, será
pontuado apenas 1 título de especialização)
L

Participação comprovada em cursos, seminários, 1
palestras ou eventos em área de conhecimento
relacionada com a Justiça, nos anos de 2012 a 2022;

3

(Neste item, o candidato poderá informar de 0 a 3,
serão pontuados até 3 cursos, seminários ou eventos
de valor 1 ponto cada)
M

N

O

P

Q

Participação comprovada em cursos, seminários, 1
palestras ou eventos na área dos Juizados Especiais,
nos anos de 2017 a 2022;
(Neste item, o candidato poderá informar de 0 a 3,
serão pontuados até 3 cursos, seminários ou eventos
de valor 1 ponto cada)
Atuação profissional como assessor e/ou assistente 0,5
jurídico, nos anos de 2013 a 2022;
(Neste item, o candidato poderá informar de 0 a 4,
serão pontuados até 4 anos, o que totalizará até 2
pontos, sendo 0,5 ponto para cada ano de atuação
profissional)
Atuação profissional como assessor e/ou assistente 0,5
jurídico no Poder Judiciário, nos anos de 2013 a
2022;
(Neste item, o candidato poderá informar de 0 a 6.
Serão pontuados até 6 anos, o que totalizará até 3
pontos, sendo 0,5 ponto para cada ano de atuação
profissional)
Atuação profissional na área jurídica, nos anos de 1
2013 a 2022;
(Neste item, o candidato poderá informar de 0 a 10,
serão pontuados até 10 anos, o que totalizará até 10
pontos, sendo 1 ponto para cada ano de atuação
profissional)
Atuação profissional na área dos Juizados Especiais, 0,5
nos anos de 2013 a 2022.

(Neste item, o candidato poderá informar de 0 a 5,
serão pontuados até 10 anos, o que totalizará até 5
pontos, sendo 0,5 ponto para cada ano de atuação
profissional)
TOTAL da soma da análise curricular (Alíneas I, J, K, L, M, N, O, P e Q)

3

2

3

10

5

32

TOTAL da soma dos requisitos obrigatórios + a pontuação da análise curricular (Alíneas A a Q). 40
Pontuação Máxima Total:
2. Considerando que a presente correção no Anexo VII está em consonância com o item 5.1.5 do Edital nº 439, e se dá antes da abertura
das inscrições, prevista para 19 de agosto de 2022, fica mantido o cronograma constante do item 15 do Edital nº 439, de 12 de agosto de
2022, especialmente para fins de inscrição e preenchimento do barema (Etapa 1) e todos os demais termos do Edital nº 439, de 12 de
agosto de 2022.

Juiz MANUEL DE FARIA REIS NETO
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
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Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 1277/2022, de 16 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Marcello Rodrigues de Ataides, matrícula nº 22771, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 20/11 a 19/12/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 1278/2022, de 16 de agosto de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Silas Bonifacio Pereira, matrícula nº 128748, relativas ao exercício de 2022,
marcadas para o período de 02 a 31/08/2022, a partir de 02/08/2022 até 31/08/2022, para serem usufruídas em época oportuna,
em razão de licença para tratamento da própria saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente

Termos de homologação
PROCESSO
22.0.000005701-4
INTERESSADO GABDTI
ASSUNTO
Recurso administrativo e homologação do certame.
Termo de Homologação Nº 76, de 15 de agosto de 2022
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é aquisição de projetores multimídia
a fim de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e no encerramento dos procedimentos licitatórios,
manifestação técnica da DMSU (evento 4461354), as informações da COLIC (evento 4482105), as disposições da sua
legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto
Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, como também a manifestação da ASJUADMDG (evento 4494352), as
disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei Complementar
123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, Lei 8.666/93:
1. CONHEÇO dos recursos interpostos pelas empresas 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ 28.151.803/0001-66 e RAUL MUELLER
SCHRAMM - RSM COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 33.456.016/0001-62, nos eventos 4461286 e 4461293 e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO; e.
2. ADJUDICO os itens 1 e 2 à empresa TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL, CNPJ 20.515.983/0001-06, no valor de R$
234.250,00 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e cinquenta reais);
3. HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 44/2021 - SRP, haja vista ao êxito do certame, tudo consoante Resultado por fornecedor e
Ata da Sessão (eventos 4482089 e 4482083).
Encaminhem-se os autos à:
1. ASPRE para publicação da Decisão a ser exarada do Termo de Homologação e adoção das medidas cabíveis no sistema
COMPRASNET; e
2. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços/contrato, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes.
Concomitante, à DMSU/DTINF para ciência e acompanhamento.
Em tempo, torno sem efeito o termo de homologação do evento 4494365.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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PROCESSO
22.0.000006288-3
INTERESSADO DINFRA
ASSUNTO
Recurso administrativo e homologação do certame.
Termo de Homologação Nº 77, de 17 de agosto de 2022
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a aquisição de aparelhos de ar
condicionados (evaporadora e condensadora) a fim de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e no encerramento dos procedimentos licitatórios,
a manifestação técnica da SMP/DINFR (evento 4474793), as informações da COLIC (evento 4496742), as disposições da sua
legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto
Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, como também a manifestação da ASJUADMDG (evento 4505941), as
disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei Complementar
123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, Lei 8.666/93:
1. CONHEÇO dos recurso interposto pela empresa PONTUAL REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ
30.643.835/0001-20, no evento 4461315 e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO;
2. ADJUDICO o certame às empresas: CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 29.917.419/0001-17, quanto ao item 1; J. C.
M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 08.824.171/0005-70, quanto ao item 2; E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS.
CNPJ 22.816.470/0001-60, quanto ao item 3,4 e 9; ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ 12.510.074/0001-57,
quanto ao item 5; MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ 01.590.728/0002-64, quanto ao item 6; PONTUAL
REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.643.835/0001-20, quanto ao item 7; DIVINA AMELIA DO
CARMO ROSA, CNPJ 45.486.968/0001-08, quanto ao item 8; A ECONOMICA COMERCIO LTDA, CNPJ 44.854.551/0001-98,
quanto aos itens 10 e 12; LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ 34.073.854/0001-10,
quanto ao item 11, tudo consoante Ata da sessão, Termo de adjudicação e Resultado por fornecedor (eventos 4452954,
4454767 e 4452955);
3. HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 51/2021 - SRP, haja vista ao êxito do certame, tudo consoante Ata da sessão, Termo de
adjudicação e Resultado por fornecedor (eventos 4452954, 4454767 e 4452955).
Encaminhem-se os autos à:
1. ASPRE para publicação da Decisão a ser exarada do Termo de Homologação e adoção das medidas cabíveis no sistema
COMPRASNET; e
2. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços/contrato, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes.
Concomitantemente, à SMP/DINFR para ciência e acompanhamento.
Em tempo, torno sem efeito o termo de homologação do evento 4494365.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Editais

Edital Nº 446 / 2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN
Regulamento para inscrições do 2º
"Prêmio Gestão Judiciária Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira".
CAPÍTULO I – DO PRÊMIO E SUAS FINALIDADES
1.1 O Prêmio Gestão Judiciária Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira é um instrumento para identificar e disseminar práticas
bem sucedidas no âmbito do Primeiro Grau de Jurisdição do Estado do Tocantins, que estejam contribuindo para sua
modernização, rapidez e eficiência.
1.1.1 Práticas são atividades inovadoras, criativas e com resultados comprovados, criadas e executadas por magistrados e/ou
servidores, com o objetivo de aumentar a qualidade dos serviços jurisdicionais entregues aos cidadãos.
1.1.2 Magistrados e/ou Servidores podem apresentar práticas individualmente ou em grupo, em suas respectivas categorias.
1.1.3 Não serão aceitas sugestões, ideias, estudos, teses, monografias ou propostas de qualquer natureza.
1.2 São objetivos do Prêmio Gestão Judiciária:
1.2.1 identificar e disseminar práticas que estejam contribuindo para o aprimoramento da Justiça;
1.2.2 dar visibilidade às práticas de sucesso, contribuindo para uma Justiça mais moderna, participativa, humana, eficiente e
sustentável.
CAPÍTULO II – DO TEMA E DAS CATEGORIAS PARA INSCRIÇÕES
2.1 O tema do 2º Prêmio Gestão Judiciária Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira é "Justiça e Cidadania", e poderá abordar as
seguintes temáticas:
2.1.1 Atividade correcional;
2.1.2 Sustentabilidade;
2.1.3 Gestão;
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2.1.4 Pai Presente;
2.1.5 Adoção;
2.2.6 Projetos sociais.
2.2 As práticas contemplam iniciativas individuais ou coletivas que se destaquem pela criação, planejamento, implementação e
execução das práticas.
2.3 O Prêmio Gestão Judiciária Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira é concedido nas seguintes categorias:
2.3.1 Primeira Entrância;
2.3.2 Segunda Entrância;
2.3.3 Terceira Entrância.
CAPÍTULO III – DO PRAZO E DA FORMA PARA INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente via processo SEI, conforme quesitos constates no Anexo Único deste
Edital, do dia 1º de julho ao dia 26 de agosto de 2022.
3.2 As práticas que atenderem às normas deste regulamento serão avaliadas pelos Membros da Comissão Avaliadora, em até
10 dias após o encerramento das inscrições.
3.2.1 Os autores das práticas concorrentes ao 2º Prêmio Gestão Judiciária Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira poderão ou não
receber visita presencial da Comissão, para captação de mais informações, sem qualquer prejuízo para a concorrência. Se a
opção for pela entrevista, as informações serão captadas presencialmente ou por videoconferência com os autores de práticas.
CAPÍTULO IV – DA AVALIAÇÃO, DO JULGAMENTO DAS PRÁTICAS E DA PREMIAÇÃO
4.1 A avaliação e julgamento das práticas inscritas privilegiam os seguintes critérios:
4.1.1 eficiência;
4.1.2 qualidade;
4.1.3 criatividade;
4.1.4 replicabilidade;
4.1.5 relevância;
4.1.6 alcance social;
4.1.7 desburocratização;
4.1.8 inovação;
4.1.9 custo x benefícios da implantação;
4.1.10 resultados; e
4.1.11 humanização.
4.2 As práticas vencedoras serão apresentadas e premiadas em solenidade durante o 2º Encontro de Juízas e Juízes
Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins - ENCOPE.
4.2.1 A Corregedoria-Geral da Justiça poderá conceder menções honrosas aos concorrentes.
CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 Os autores das práticas que concorrerem ao Prêmio Gestão Judiciária Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira concordam
automaticamente em compartilha-las, na íntegra e de modo não oneroso, à Corregedoria-Geral da Justiça, bem como de sua
divulgação por todos os meios.
5.2 Os casos omissos serão apreciados e decididos pela Corregedoria-Geral da Justiça (Comissão Organizadora do Encontro de
Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins - ENCOPE).
5.3 Revoga-se os Editais Nº 302/2022 (Evento 4373614) e Nº 443/2022 (Evento 4505361).
ANEXO ÚNICO
(Edital Nº 302 / 2022)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

NOME DA PRÁTICA:
AUTOR(ES):
CATEGORIA:
DESCRIÇÃO RESUMIDA DA PRÁTICA:
HÁ QUANTO TEMPO A PRÁTICA ESTA EM FUNCIONAMENTO?
QUAL O PROBLEMA A SER RESOLVIDO?
EXPLIQUE COMO SUA PRÁTICA CONTRIBUI PARA O APERFEIÇOAMENTO DA JUSTIÇA.
EXPLIQUE COMO OCORREU O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA PRÁTICA.
EXPLIQUE A RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO.
QUAIS OS FATORES DE SUCESSO DA PRÁTICA?
A PRATICA PODE SER REPLICADA EM OUTRAS UNIDADES DO JUDICIÁRIO?
QUAIS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS?
QUAL A PRINCIPAL INOVAÇÃO DA SUA PRÁTICA?
OUTRAS OBSERVAÇÕES:
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DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 1929/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de agosto 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 332/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000012989-9, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a Microempreendedor Individual Divina Amélia do Carmo Rosa, que tem por objeto a aquisição de
Aeronaves Remotamente Pilotadas – ARP (drones) e respectivos acessórios que possibilitem a coleta de imagens (fotografias e
vídeos) para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor João Márcio Costa Miranda, matrícula nº 360370, como gestor do contrato nº 332/2022, e o
servidor Kelson Silva de Castro, matrícula 362474, como substituto, 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 o contrato até a sua completa
execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1930/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7, de 23 de junho de 2021, que dispõe acerca das normas de
administração de bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
RESOLVE:
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 332/2022, constante do
Processo Administrativo 22.0.000012989-9, celebrado por este Tribunal de Justiça e a Microempreendedor Individual Divina
Amélia do Carmo Rosa, que tem objeto aquisição de Aeronaves Remotamente Pilotadas – ARP (drones) e respectivos
acessórios que possibilitem a coleta de imagens (fotografias e vídeos) para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Kelson Silva de Castro, matrícula 362474;
II - Valteir Antonio da Silva, matrícula 361911; e
III - Joana Darc Batista Silva, matrícula 263644.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2347/2022, de 17 de agosto 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 2022/122797 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Desa - Desembargadora, Matrícula 10977, o
valor de R$ 1.072,08, relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº
2022/121801, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022, com a finalidade de visita técnica ao ao Laboratório de Inovação do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, conforme Sei nº 22.0.0000192-1.
Art. 2º Conceder ao Magistrado Roniclay Alves de Morais, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 211474,
o valor de R$ 826,76, relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº
2022/121801, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022, com a finalidade de visita técnica ao ao Laboratório de Inovação do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, conforme Sei nº 22.0.0000192-1.
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Art. 3º Conceder à servidora Jeane Silva Justino Filho, Chefe de Gabinete da Corregedoria-geral da Justiça,
Matrícula 269528, o valor de R$ 826,76, relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado
o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao
Protocolo nº 2022/121801, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022, com a finalidade de visita técnica ao ao Laboratório de
Inovação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, conforme Sei nº 22.0.0000192-1.
Art. 4º Conceder à servidora Kezia Reis de Souza, Assessor(a) de Comunicação e Imprensa Cgjus, Matrícula
353243, o valor de R$ 826,76, relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº
2022/121801, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022, com a finalidade de visita técnica ao ao Laboratório de Inovação do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, conforme Sei nº 22.0.0000192-1.
Art. 5º Conceder à servidora CEDIDA Karen Cristina de Melo e Barros, Assessor Jurídico de Desembargador,
Matrícula 353094, o valor de R$ 826,76, relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado
o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao
Protocolo nº 2022/121801, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022, com a finalidade de visita técnica ao ao Laboratório de
Inovação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, conforme Sei nº 22.0.0000192-1.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2348/2022, de 17 de agosto 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 2022/122929 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Midian de Oliveira Sousa Cabral, Matrícula 990567, 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 Zona RuralTO, no período de 27/08/2022 a 27/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo: 000090406.2022.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2349/2022, de 17 de agosto 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 2022/122957 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, o valor de R$ 459,98, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Zona
Rural-TO, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000147061.2022.8.27.2720.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2350/2022, de 17 de agosto 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 2022/122933 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maricilde Araujo de Souza, Matrícula 990136, o valor de R$ 153,33, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para Dois
Irmaos do Tocantins-TO, no período de 18/08/2022 a 18/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 00007776420198272726.
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 2351/2022, de 17 de agosto 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 2022/122913 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Suiane de Godoi Souza, Matrícula 990036, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Sao Bento do
Tocantins-TO, no período de 24/08/2022 a 24/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000544-22.2022.8.27.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2352/2022, de 17 de agosto 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 2022/122908 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzia Tavares Fagundes, Matrícula 990368, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para Dois
Irmaos do Tocantins-TO, no período de 25/08/2022 a 25/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 5000003-41.2022.827.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2353/2022, de 17 de agosto 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 2022/122904 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Brenda Rodrigues da Silva, Matrícula 990319, 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
Miranorte-TO, no período de 17/08/2022 a 17/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 5000004-26.2022.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2354/2022, de 17 de agosto 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 2022/122916 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maiza da Silva Rodrigues, Matrícula 362392, 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 Zona Rural-TO, no
período de 26/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000090406.2022.8.27.2723.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2355/2022, de 17 de agosto 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 2022/122956 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Aparecida Neres Moreira, Matrícula 361571, 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 Monte Santo do TocantinsTO para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 19/08/2022 a 19/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social,
determinado no processo 00001227220228272731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2356/2022, de 17 de agosto 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 2022/122899 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Wallerya Crystyna de Melo Freire, Matrícula 365606, 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 Gurupi-TO para Peixe-TO,
no período de 22/08/2022 a 22/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000177043,2019.827-2715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2357/2022, de 17 de agosto 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 2022/122949 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Aparecida Neres Moreira, Matrícula 361571, 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 Monte Santo do TocantinsTO para Dois Irmaos do Tocantins-TO, no período de 20/08/2022 a 20/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social,
determinado no processo 5000016-40.2022.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2358/2022, de 17 de agosto 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 2022/122893 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, 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 Arraias-TO para Zona Rural-TO, no
período de 25/08/2022 a 25/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
00000695420228272711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2359/2022, de 17 de agosto 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 2022/122920 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maurícia Roberta da Silva, Matrícula 357291, 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 Tocantinopolis-TO para Nazare-TO,
no período de 24/08/2022 a 24/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000207697.2020.8.27.2740.
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 2360/2022, de 17 de agosto 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 2022/122931 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Ana Pressilia Silva Bandeira, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 357333, o valor de R$
841,47, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Palmas-TO, no período
de 31/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins- ENCOPE, tema central "Justiça e Cidadania: Precisamos falar sobre
isso", a realizar-se, presencialmente, nos dias 1º e 02 de setembro do corrente ano.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2361/2022, de 17 de agosto 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 2022/122918 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maurícia Roberta da Silva, Matrícula 357291, 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 Tocantinopolis-TO para Zona RuralTO, no período de 23/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000207697.2020.8.27.2740.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2362/2022, de 17 de agosto 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 2022/122884 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nadja Madalena Assuncao, Matrícula 990384, 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 Paraiso do Tocantins-TO
para Miranorte-TO, no período de 23/08/2022 a 24/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 00004796720228272726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2363/2022, de 17 de agosto 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 2022/122874 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Raylene de Oliveira Ribeiro, Matrícula 362774, 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 Dianopolis-TO para Rio da
Conceicao-TO, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 00025865120218272716.
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 2364/2022, de 17 de agosto 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 2022/122901 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 Zona
Rural-TO, no período de 26/08/2022 a 26/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
00013540720218272715.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2365/2022, de 17 de agosto 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 2022/122869 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Cinthia Barbosa Pires Azevedo, Matrícula 361457, o valor de R$ 305,44, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 16/08/2022 a
17/08/2022, com a finalidade de proceder com o acompanhamento e orientação aos servidores quanto ao descarte
ambientalmente adequado de bens e produtos oriundos das Varas Criminais e Diretoria do Foro da Comarca de Gurupi - TO
conforme SEI nº 21.0.000022474-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2366/2022, de 17 de agosto 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 2022/122926 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatyla Rayane Barbosa de Souza, Matrícula 356647, 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 Paraiso do
Tocantins-TO para Dois Irmaos do Tocantins-TO, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação
psicológica, determinada no processo 5000007-15.2021.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2367/2022, de 17 de agosto 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 2022/122902 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thays Marques da Silva, Matrícula 356232, o valor de R$ 153,33, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para
Barrolandia-TO, no período de 20/08/2022 a 20/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0010033-27.2016.8.27.2729.
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 2368/2022, de 17 de agosto 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 2022/122886 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernando Khlyfton Negreiros Batista, Matrícula 355943, 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 Oliveira de Fatima-TO, no período de 15/08/2022 a 15/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0006798-18.2022.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 22.0.000021972-3
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2022NE04051
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Lucas Dannilo Aragão Guimarães.
CPF: 649.500.693-49.
OBJETO: Empenho destinado da contratação do instrutor, para ministrar o Módulo II do curso Teoria e Prática: o Psicólogo no
contexto do Judiciário do Tocantins, a servidores(as) vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do
TJTO, credenciados(as) da área de Psicologia que atuam no assessoramento aos juízos demandantes, em processos judiciais
ou administrativos, realizado na modalidade EAD, no período de 12 a 16 de setembro de 2022.
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180.
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28
Fonte de Recursos: 0760.
DATA DA EMISSÃO: 11 de Agosto de 2022.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 18/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2022
PROCESSO 22.0.000019931-5
CONTRATO Nº 341/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: MB Escritórios Inteligentes Ltda – EPP
OBJETO: Aquisição de mobiliários, poltronas, longarinas e sofás, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 586.800,00 (quinhentos e oitenta e seis mil e oitocentos
reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio 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 mobiliários.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 86/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2022
PROCESSO 22.0.000003404-9
CONTRATO Nº 304/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Karulina Gomes Ferraz
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de água mineral, para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 22.308,00 (vinte e dois mil trezentos e oito reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Instrumento vigência a partir de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos produtos.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000005647-6
CONTRATO Nº 334/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Supercia Capacitação e Marketing EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa para ministrar o curso Planejamento da Contratação conforme a Nova Lei de Licitações, para
servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade presencial.
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), incluídos todos os
valores de impostos que correspondem à CONTRATADA.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.128.1145.2174
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1500
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 76/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2021
PROCESSO 21.0.000032245-5
CONTRATO Nº 338/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: VDR Automação Industrial - EIRELI
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços
de manutenção predial.
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 36.619,00 (trinta e seis mil seiscentos e dezenove reais), compreendendo
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 2760
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 50/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2022
PROCESSO 22.0.000024335-7
CONTRATO Nº 335/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
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CONTRATADA: Alline Buffet - Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Buffet, organização e fornecimento de coquetel, para atender
as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Contrato é de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2022.

Retificações

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 329/2022, REALIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº
5248, DE 12 DE AGOSTO DE 2022, NOS TERMOS QUE SEGUEM:
TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 5/2022
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 329/2022
PROCESSO 22.0.000024218-0
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Thais Lorena Barbosa Mastop Martins
OBJETO: Fica retificado o item 4.2 do Contrato nº 329/2022, evento 4492859, para adequação do valor da remuneração da
CONTRATADA, referente à prestação de serviços como Técnico Judiciário na Comarca de Palmas em caráter temporário, aos
termos do item 2.5, do Edital nº 316/2021. Desta forma o item 4.2 passará a vigorar nos seguintes termos:
"CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:
[...];
4.2. O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco
reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 316/2021,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 2009.
[...]".
DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2022.

Extratos

EXTRATO:
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 12/2022
PROCESSO 21.0.000002700-3
COOPERADORES: O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins o Governo do Estado do Tocantins por Intermédio da
Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, da Polícia Militar do Estado do Tocantins, da
Secretaria da Cidadania e Justiça, da Secretaria de Estado da Saúde, e da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social –
SETAS; o Município de Palmas por Intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, da Secretaria Municipal de
Educação e da Secretaria Municipal da Saúde; o Ministério Público do Estado do Tocantins; a Defensoria Pública do Estado do
Tocantins e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins.
OBJETO: O presente Termo de Cooperação Técnica tem por finalidade o desenvolvimento de ações conjuntas entre os
partícipes para promover a efetiva criação, implementação e manutenção do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), consistente
na cessão de uso de imóvel, aparelhamento com móveis e equipamentos e estabelecimento de fluxo de atendimento integrado e
governança do NAI.
VIGÊNCIA: Este Termo de Cooperação Técnica terá vigência de 60 (sessenta) meses a partir da publicação.
DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 652/2022, de 16 de agosto de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de diárias, do servidor ERNANDES RODRIGUES DA SILVA , matrícula nº 360028, ocupante
do cargo de DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, da unidade de lotação DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, no período de 16/08/2022 a 19/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122965;
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
187237

DANILLO LUSTOSA WANDERLEY

ESTATUTÁRIO

ANALISTA JUDICIÁRIO

16/08/2022 à 19/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 653/2022, de 17 de agosto de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÇU, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ROGERIO DE SOUSA OLIVEIRA, matrícula nº 44169, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE MANDADOS,
no período de 25/07/2022 a 29/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122992;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
353309

BOLIVAR GONÇALVES PEREIRA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

25/07/2022 à 29/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA SOUZA
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 654/2022, de 17 de agosto de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÇU, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, matrícula nº 352488,
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 20/06/2022 a 24/06/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122993;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
353309

BOLIVAR GONÇALVES PEREIRA

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

20/06/2022 à 24/06/2022

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

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 655/2022, de 17 de agosto de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÇU, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
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outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ADAO BITTENCOURT AGUIAR, matrícula nº 172844, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE MANDADOS,
no período de 01/08/2022 a 05/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122994;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
353309

BOLIVAR GONÇALVES PEREIRA

Publique-se. Cumpra-se.

CEDIDO AO TJTO

CEDIDO AO TJTO

01/08/2022 à 05/08/2022

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

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 656/2022, de 17 de agosto de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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, do servidor RENATO RODRIGUES DE SOUZA,
matrícula nº 213958, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA
CRIMINAL, no período de 23/06/2022 a 01/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/122983;
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
363621

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO E
SILVA

CEDIDO AO
TJTO

CEDIDO AO
TJTO

23/06/2022 à
01/07/2022

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 657/2022, de 17 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, 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 IROM FERREIRA ARAUJO JÚNIOR, matrícula nº 241658, ocupante
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 15/08/2022 a 19/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123165;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Cargo

Período

CEDIDA AO TJTO

15/08/2022 à 19/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 658/2022, de 17 de agosto de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, 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 IROM FERREIRA ARAUJO JÚNIOR, matrícula nº 241658, ocupante
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123166;
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
353021

ELCYR SILVA GARCIA

CEDIDO AO TJTO

CEDIDA AO TJTO

11/08/2022 à 12/08/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA

ESMAT
Editais

EDITAL nº 184, de 2022 – SEI Nº 22.0.000001431-5
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº
144, de 2022 – SEI Nº 22.0.000001431-5, publicado no Diário da Justiça nº 5221, do dia 6 de julho, de 2022, pp. 59-64, que
dispõe sobre as normas gerais para ingresso e participação na Pós-Graduação Lato Sensu Justiça Digital e Inteligência
Artificial, a realizar-se no período de 10 de outubro de 2022 a 23 de abril de 2024, conforme segue:
Onde se lê:
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 3 a 15 de agosto de 2022.
5.7 Os eventuais recursos deverão ser endereçados ao diretor geral da Esmat, que os resolverá ou designará ao setor
competente, e entregues na Secretaria Acadêmica da Esmat, mediante recibo, até às 18h do dia 16 de agosto de 2022;
6.4. O processo seletivo dos membros ou servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat (Procuradoria Geral do Estado,
Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Federal e Ordem
dos Advogados do Brasil) será constituído de prova subjetiva no dia 26 de agosto de 2022, com início às 13 horas e
conclusão às 15 horas;
8. CRONOGRAMA
8.1 Do Processo de Seleção
Etapas
Período de Inscrição

Data
De 3 a 15/8/2022

Entrega do Envelope com a Documentação para o Processo de
De 3 a 16/8/2022
Seleção – Item 5.4

Horário/Local
Livre – Site da Esmat.
Das 12h às 18h.
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Livre – Site da Esmat.
Início às 13h (tempo de duração – 2 horas)
Salas de Aula da Esmat
Avenida Theotônio Segurado, PlanoDiretor Norte, AANE 40, QI-01 Lote 03.
CEP: 77006-332, Palmas-TO.
Diário da Justiça Eletrônico e Site da
Esmat.

Divulgação do Resultado Preliminar

06/09/2022

Iinterposição de recurso

16/09/2022

Até as 18h, entrega na Secretaria
Acadêmica da Esmat

Divulgação do Resultado Final

22/09/2022

Diário da Justiça Eletrônico e Site da
Esmat

Período de Matrícula

De 26/9 a 4/10/2022

Início das Aulas

10/10/2022

Das 12h às 18h, em Palmas, na Secretaria
Acadêmica da Esmat
Sala de Aula da Esmat
Avenida Theotônio Segurado, PlanoDiretor Norte, AANE 40, QI-01 Lote 03.
CEP: 77006-332, Palmas-TO.

Leia-se:
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 3 a 24 de agosto de 2022.
5.7 Os eventuais recursos deverão ser endereçados ao diretor geral da Esmat, que os resolverá ou designará ao setor competente, e
entregues na Secretaria Acadêmica da Esmat, mediante recibo, até às 18h do dia 25 de agosto de 2022;
6.4. O processo seletivo dos membros ou servidores(as) dos órgãos parceiros da Esmat (Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público
Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Federal e Ordem dos Advogados do Brasil) será
constituído de prova subjetiva no dia 2 de setembro de 2022, com início às 13 horas e conclusão às 15 horas;
8. CRONOGRAMA
8.1 Do Processo de Seleção

Etapas

Data

Horário/Local

Período de Inscrição

De 3 a 24/8/2022

Livre – Site da Esmat.

Entrega do Envelope com a Documentação para o Processo de
Seleção – Item 5.4

De 3 a 25/8/2022

Das 12h às 18h.

Divulgação das Inscrições Homologadas

29/8/2022

Livre – Site da Esmat.

Aplicação de Prova Subjetiva aos membro ou servidor(a) dos órgãos
parceiros da Esmat (Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público
2/9/2022
Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Tribunal
Regional Eleitoral, Justiça Federal e Ordem dos Advogados do Brasil)

Início às 13h (tempo de duração – 2 horas)
Salas de Aula da Esmat
Avenida Theotônio Segurado, PlanoDiretor Norte, AANE 40, QI-01 Lote 03.
CEP: 77006-332, Palmas-TO.
Diário da Justiça Eletrônico e Site da
Esmat.

Divulgação do Resultado Preliminar

14/09/2022

Iinterposição de recurso

16/09/2022

Até as 18h, entrega na Secretaria
Acadêmica da Esmat

Divulgação do Resultado Final

27/09/2022

Diário da Justiça Eletrônico e Site da
Esmat

Período de Matrícula

De 30/9 a 4/10/2022

Início das Aulas

10/10/2022

Das 12h às 18h, em Palmas, na Secretaria
Acadêmica da Esmat
Sala de Aula da Esmat
Avenida Theotônio Segurado, PlanoDiretor Norte, AANE 40, QI-01 Lote 03.
CEP: 77006-332, Palmas-TO.
Palmas-TO, 17 de agosto de 2022.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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EDITAL nº 183, de 2022 – SEI nº 22.0.000017200-0
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 2º ENCONTRO DE JUÍZES(AS) CORREGEDORES(AS) PERMANENTES E A
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS (ENCOPE) e 2ª REUNIÃO DE TRABALHO
JUÍZES(AS) CORREGEDORES(AS) PERMANENTES E A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS se realizar nos dias 1º e 2 de setembro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: 2º Encontro de Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins (ENCOPE) e a
2ª Reunião de Trabalho Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
Objetivo: Instituir Encontros de Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
(ENCOPE), capacitando sobre temas relevantes para a consolidação e o aperfeiçoamento das atividades correcionais, bem como estimular
a inovação no Poder Judiciário, atinentes à competência correcional..
Período de Inscrições: 17 de agosto até 1º de setembro de 2022
Inscrições: As inscrições do dia 1º de setembro serão realizadas pela Secretaria Acadêmica da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (SAV/ESMAT);
As inscrições para as atividades do dia 2 de setembro deverão ser por indicação da Excelentíssima Senhora corregedora geral de justiça, de
acordo com o público-alvo específico, e deverão ser encaminhadas pela Corregedoria, em documento único, com as indicações, via Sistema
Eletrônico de Informação SEI nº 22.0.000017200-0, para que sejam realizadas pela Secretaria Acadêmica Virtual;

Públicos-Alvo:
Palestra:
Juízas corregedoras permanentes e juízes corregedores permanentes das Comarcas do Estado do Tocantins;
Servidores e servidoras da Corregedoria Geral da Justiça;
Servidores e servidoras do Poder Judiciário interessados(as) na temática.
Reunião de Trabalho:
Juízas corregedoras permanentes e juízes corregedores permanentes das Comarcas do Estado do Tocantins;
Servidores e servidoras da Corregedoria Geral da Justiça;
Carga Horária:
Palestra: 3 horas-aula
Reunião de Trabalho – 8 horas-aula
Modalidade: Presencial
Local:
Dia 1º de setembro – Auditoria do Tribunal de Justiça
Dia 2 de setembro – Auditoria da Esmat
2. VAGAS:
2.1 Dia 1º de setembro – 150
2.2 Dia 2 de setembro – 80
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Palestra:
3.1.1 Serem juízas corregedoras permanentes e juízes corregedores permanentes das Comarcas do Estado do Tocantins;
3.1.2 Serem servidores e servidoras da Corregedoria Geral da Justiça;
3.1.3 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário interessados(as) na temática.
3.2 Reunião de Trabalho:
3.2.1 Serem juízas corregedoras permanentes e juízes corregedores permanentes das Comarcas do Estado do Tocantins;
3.2.2 Serem servidores e servidoras da Corregedoria Geral da Justiça;
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os inscritos e as inscritas deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item deste Edital;
4.2 Os inscritos e as inscritas deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 15 deste Projeto, com
publicação oficial em Edital específico;
4.3 Na modalidade presencial, haverá tolerância de 15 minutos após o horário definido para início, e 15 minutos antes do horário
definido para o final da atividade;
4.4 As frequências na modalidade presencial serão registradas por meio eletrônico, na entrada e na saída de cada período,
quando não for possível a verificação da frequência pelo leitor do código de barras, poderá haver lista de presença, a qual deverá
ser assinada exclusivamente pelo(a) aluno(a);
4.5 Os(As) alunos(as) deverão cumprir no mínimo 75% de frequência, para certificação;
4.6 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas;
4.7 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e-mail:
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256;
4.8 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
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5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO
2º ENCONTRO DE JUÍZES(AS) CORREGEDORES(AS) PERMANENTES E A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS (ENCOPE)
2ª REUNIÃO DE TRABALHO JUÍZES(AS) CORREGEDORES(AS) PERMANENTES E A CORREGEDORIA GERAL DA
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PALESTRA
Descritores
Conteúdo Programático e/ou Atividades
Das 18h45 às 19h

Credenciamento
Pronunciamento das Autoridades

Dia 1º de
setembro de 2022 Das 19h às 19h15
Abertura do
Evento
Das 19h15 às 19h30

Entrega do Prêmio Gestão Judiciária Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira
Tema: Fazendo Justiça

Das 19h45 às 20h45 Palestra 1

Das 20h45 às 21h45 Palestra 2

Carga Horária

Desembargador João Rigo Guimarães
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
Apresentação Cultural Tambores do Tocantins

Das 19h30 às 19h45

Das 21h45

Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe
Corregedora Geral de Justiça do Estado do Tocantins

Palestrante: a confirmar
Tema: Linguagem Simples no 1º Grau e Acesso à Justiça
Palestrante: Heloisa Fischer de Medeiros Pires
Jornalista e Educadora – Especialista em Linguagem
Simples

Coquetel
3 horas-aula

REUNIÃO DE TRABALHO
Descritores
Conteúdo Programático e/ou Atividades
Das 8h às 8h30
Credenciamento
Das 8h30 às 9h30 Assinatura do Provimento e Apresentação do Módulo Correição no GISE
Das 9h30 às 10h30
Correição Geral Ordinária (realizada pelo corregedor permanente)
nos Serviços Extrajudiciais
1º Painel

Dia 2 de setembro
de 2022

Palestrantes: Juiz Roniclay Alves de Morais
Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça
Wágner José dos Santos
Coordenador dos Serviços Notariais e de Registro
Prestação de Contas do Extrajudicial de Delegatários Interinos

Das 10h30 às 11h30
2º Painel

Palestrantes: Juiz Roniclay Alves de Morais
Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça
Wágner José dos Santos
Coordenador dos Serviços Notariais e de Registro

Das 11h30
INTERVALO
Das 13h30 às 14h30 Assinatura do Provimento e Apresentação do SICOR
Procedimento Disciplinar e Pjecor
Das 14h30 às 15h30 3º Painel

Palestrante: Patric Silva Guimarães
Analista Judiciário do TJBA
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A tessitura do afeto nas relações humanas: construindo redes
colaborativas nos espaços da Corregedoria
Das 15h30 às 16h30 4º Painel

Palestrante: Lilian Gama da Silva Povoa
Mestre em Educação – Linha de pesquisa:
Subjetividade e Complexidade, Servidora do TJ/TO
Debates, elaboração e assinatura da Carta do 2º Encope
Leitura da Carta
8 horas-aula

Das 16h30 às 18h
Às 18h
Carga Horária
5.1 PALESTRANTES
5.1.1
Heloisa Fischer de Medeiros Pires
Nome
Jornalista e educadora especializada em Linguagem Simples. Mestra em
Design, pela PUC-Rio (sua dissertação foi sobre compreensibilidade textual
em serviços públicos digitais). Especialista em Cultura do Consumo, pela
PUC-Rio. Graduada em Jornalismo, pela UFRJ. Autora de “Clareza em textos
de e-gov, uma questão de cidadania”, o primeiro livro em português sobre o
Síntese do Currículo
uso de Linguagem Simples em governo digital. Fundadora da Comunica
Simples, Assessoria de Aprendizagem Especializada em Linguagem Simples.
Faz parte da Diretoria da Plain Language Association International (PLAIN).
Integra a Associação Clarity International, focada em Linguagem Simples
aplicada ao Direito.
5.1.2
Nome

Síntese do Currículo

5.1.3
Nome

Síntese do Currículo

5.1.4
Nome

Síntese do Currículo

Roniclay Alves de Morais
Natural de Brasília-DF. Bacharel em Direito, pelo Centro Universitário de Anápolis, 1999. PósGraduado Lato Sensu em Ciências Criminais, pela Universidade do Sul de Santa Catarina, 2008; e
em Estado de Direito e Combate à Corrupção, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense,
2017. Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, pela Universidade Federal do
Tocantins, 2017. Ingressou na Magistratura Tocantinense em 2002. Titular da Primeira Vara da
Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas. Foi presidente da Associação dos
Magistrados do Estado do Estado do Tocantins (ASMETO), durante o biênio 2014-2016. Exerceu a
função de juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, biênio 20152017. Professor de cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Integra o
Conselho Editorial da Esmat. Foi coordenador do Núcleo de Apoio às Comarcas do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins (NACOM), de 2018 a 2019. Foi secretário de Direitos Humanos e
Cidadania da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), triênio 2016-2019.
Fonte: http://lattes.cnpq.br/9418012320359858
OBS.: Participou do curso de Formação de Formadores, pela Esmat, e do curso de Formação de
Tutores no contexto da magistratura pela Enfam.
Wágner Jose dos Santos
Graduado em Direito, pela Faculdade de Palmas, 2013. Pós-Graduado em Direito Notarial e
Registral, pela Faculdade Damásio de Jesus. Pós-Graduado em Direito Processual Civil e Direito
Civil, pela Faculdade ITOP. Conciliador, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT). Trabalha desde 2015 na Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
Atualmente é coordenador dos Serviços Notariais e de Registro na Corregedoria Geral da Justiça
do Estado do Tocantins.
CV: http://lattes.cnpq.br/1851204624502343
Patric Silva Guimarães
Analista Judiciário do TJBA, desde 4/2006. Supervisor da Corregedoria das Comarcas do Interior,
desde 4/2014. Coordenador do Núcleo Extrajudicial das Corregedorias, de 8/2020 a 8/2021.
Integrante do Grupo de Implantação do PJeCor no TJBA. Pós-Graduado em Direito Público, pela
Faculdade Legale, 12/2020. Pós-Graduado em Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância,
pela Faculdade UniBF, 10/2019. Pós-Graduado em Direito Eleitoral, pela Faculdade Baiana de
Direito, 4/2017. Pós-Graduado em Direito Constitucional, pela AVM – Faculdade Integrada, 9/2014.
Pós-Graduado em Consultoria e Gestão de Pessoas, pela Faculdade Integrada da Bahia (FIB)
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1/2004. Graduado em Direito, pela Unifass, 8/2019. Graduado em Administração, pela
Universidade Tiradentes (UNIT), 8/2002. Instrutor Interno do TJBA, por meio de curso realizado
pela Unicorp, 2019.
5.1.5
Nome

Síntese do Currículo

Lilian Gama da Silva Povoa
Mestra em Educação, pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Pós-Graduada em Docência
do Ensino Superior. Pós-Graduada em Gestão Escolar (Administração e Supervisão), pela
Universidade Estadual do Piauí, 2005. Possui Licenciatura Plena em Pedagogia, pela Universidade
Estadual do Piauí, 2000. Profissional Coaching pelo Instituto Aurum. É funcionária do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, atuou como secretária acadêmica da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) e diretora do Centro de Educação Infantil do TJ/TO.
Atualmente é supervisora pedagógica da Esmat. Atuou como professora do Curso de Pedagogia
da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS) / Universidade Aberta do Brasil (UAB). Atuou
como coordenadora de Projetos da Faculdade para o Desenvolvimento do Sudeste Tocantinense
(FADES). Coordenadora do Ensino Fundamental e Médio da Diretoria Regional de Ensino de
Dianópolis-TO. Analista de Gestão Pedagógica da Defensoria Pública. Professora de PósGraduação do Instituto Nacional de Pós-Graduação e Ensino Superior (INAPS). Professora
avaliadora de bancas de Monografia da Faculdade Educacional da Lapa (FAEL). Tem experiência
na área de Educação como professora do Ensino Superior, Médio e Fundamental, Coordenação e
Supervisão Escolar, Elaboração de Projeto. Palestrante com foco na Subjetividade e
Complexidade e Questões Pedagógicas.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital;
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados à Coordenação do evento.

Portarias

PORTARIA nº 035, de 2022 – SEI Nº 22.0.000017200-0
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução nº 076, de 2014, lhe confere e,
CONSIDERANDO a necessidade de Instituir Encontros de Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes e a Corregedoria Geral da
Justiça do Estado do Tocantins (ENCOPE) e capacitando sobre temas relevantes para a consolidação e o aperfeiçoamento das
atividades correcionais, bem como estimular a inovação no Poder Judiciário, atinentes à competência correcional.
RESOLVE
Art. 1º Designar a desembargadora Etelvina Maria Felipe Sampaio, sem prejuízo de sua função como coordenadora, e os
servidores Ana Carina Mendes Souto e Afonso Alves da Silva Júnior como coordenadores adjuntos do 2º ENCONTRO DE
JUÍZES(AS) CORREGEDORES(AS) PERMANENTES E A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS (ENCOPE) e 2ª REUNIÃO DE TRABALHO JUÍZES(AS) CORREGEDORES(AS) PERMANENTES E A
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
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CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS
TRIBUNAL PLENO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Desª. ÂNGELA HAONAT
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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

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

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES

DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO

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

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

2ª TURMA JULGADORA

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

3ª TURMA JULGADORA

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

4ª TURMA JULGADORA

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

5ª TURMA JULGADORA

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

CONSELHO DA MAGISTRATURA
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

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

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

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

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

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

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

