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SEÇÃO JUDICIAL
1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ARAGUAINA
3ª vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS

O Magistrado ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se
processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0000490-06.2015.8.27.2706, , Chave nº 955417057115 proposta
por BANCO DO BRASIL SAem desfavor de CLEBER RAMON LOPES, sendo o presente para citar o executado CLEBER
RAMON LOPES, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor
de R$ 376.887,47 (trezentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e sete reais equarenta e sete centavos), acrescido de
juros, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será
reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma
para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de
integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá
requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um
por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais
custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente
levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta
hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e
prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre
o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os
atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito:
" DESPACHO/DECISÃO. Uma vez esgotados todos os meios de localização do Senhor Cleber Ramon Lopes, determino
sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do
Código de Processo Civil. Prazo de publicação 30 dias. Intime-se. ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito
ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).
E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21/01/2022. Eu, Elias Mendes
Carvalho, Escrivão Judicial, que digitei.
Alvaro Nascimento Cunha
Juiz de Direito

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

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): IZILDA MARIA DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 382.369.311-53, por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0011288-50.2020.8.27.2706, que
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.466,59
(quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), representada pela CDA n° º: 20200031074,
datada de 26/03/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, DEFIRO o pedido
de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Intime o
exequente acerca do presente despacho; 2. Promova a citação da parte executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente
para impulsionar o feito executivo no prazo de 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 24 dias do mês de janeiro de 2022.
Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
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EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DA COSTA - CPF/CNPJ n°: 044.207.133-72, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 000518612.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 3.875,14 (três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), representada pela CDA n° Nº:
20190037240, datada de 23/12/2019, 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: "...Ante ao exposto,
DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde
que: 1. Intime o exequente acerca do presente despacho; 2. Promova a citação da parte executada por meio de edital, com prazo
de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo supradelineado, intime o
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 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 24 dias do mês de janeiro de
2022. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) N° 4480881
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o executado: HERMES FERREIRA LIMA - CPF/CNPJ n°: 844.964.441-00, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010113-21.2020.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.317,75
(cinco mil, trezentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20200000892, datada de
23/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho (Evento 5) a seguir transcrito: "Realizada as buscas e
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s),
defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 24 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, MATHEUS
ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) N° 4494948
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): DEUZIRENE GOMES DE BRITO - CPF/CNPJ n°: 901.952.641-34, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 002382141.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 2.153,12 (dois mil, cento e cinquenta e três reais e doze centavos), representada pela CDA n° 20200042970,
datada de 31/08/2020, 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: "Realizada as buscas e não sendo
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do
art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 25 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) N° 4495411
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): FRANCISCO MENESES ARAUJO - CPF n°: 498.426.171-49, por estar atualmente em lugar incerto e
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não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025266-94.2020.8.27.2706, que
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.237,50
(dois mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), representada pela CDA n° 20200044491, datada de 24/09/2020,
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia.
Tudo em conformidade com o despacho (Evento 4) a seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço
diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja
pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de
Execuções Fiscais;" 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 25 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o
digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) N° 4495630
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): SANTINA SANTANA DA SILVA (ESPÓLIO) - CPF n°: 315.349.291-34, por estar atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 000504471.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 1.275,21 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), representada pela CDA n°
20200051910, datada de 15/12/2020, 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 (EVENTO 4) a seguir transcrito: "Realizada
as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s)
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observandose as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 25 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, MATHEUS
ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL Nº 4477847, de Intimação de Sentença com prazo de 15(quinze) dias
O Magistrado, 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 500211813.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em
face de BRAVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ SOB O Nº 06.971.645/0001-58, ANTONIO DIVINO VIEIRA JUNIOR
(CPF Nº 000.964.547-09), LUIS CARLOS VIEIRA (CPF Nº 761.153.641-91) e PAULO ROBERTO KITAGAWA (CPF nº
141.024.418-08), sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas BRAVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.971.645/0001-58, ANTONIO DIVINO VIEIRA JUNIOR, pessoa fisica,
inscrita no CPF sob o nº 000.964.547-09 e LUIS CARLOS VIEIRA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 761.153.641-91, que
atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 15(quinze) dias, tomarem ciência do inteiro
teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 125 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Considerando a
satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio Fisco Estadual. Bem como, o
preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a execução quando a obrigação for
satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão
a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em
virtude do pagamento informado no evento 120. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno as partes executadas ao
pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: 1 - Intimem as partes da presente sentença; 2 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens
de titularidade das executadas; 3 - Cumprida as determinações 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.
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 15 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho de Henrique Juíza de Direito." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01)
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína,
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Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o
digitei. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito.

Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5001038-48.2012.8.27.2706/TO
CHAVE: 647017636712
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: SANDRA RAMOS GONÇALVES
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 61. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das custas processuais, caso
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se a executada da presente sentença; 3 - Promova-se o desfazimento de
quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel,
oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos
emolumentos pela parte interessada; 4 - Cumprida as determinações 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.
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 24 de janeiro de 2021. Alvaro Nascimento Cunha – Juíz de
Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 5000548-94.2010.8.27.2706/TO
CHAVE: 663695449013
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS
Advogado/Procurador(a): PAULA SOUZA CABRAL 8787298
Executado: JOSE JOMBETE LIMA SOUSA
Executado: J. J. L. SOUSA ME
Advogado/Procurador(a): CLEITON MARTINS DA SILVA DP8864845
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento no evento
130. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno as partes executadas ao pagamento das custas processuais, caso
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da
presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade das partes
executadas; 3 - Cumprida as determinações 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. 09/2019/CGJUS/TO.
Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 24 de janeiro de 2021. Alvaro Nascimento Cunha – Juíz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0029928-38.2019.8.27.2706/TO
CHAVE: 159562357919
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: MARIA ALVES DOS REIS SILVA
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 29. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das custas processuais, caso
hajam. Tendo em vista que o valor penhorado nos autos não foi utilizado para adimplir a divida, à medida que se impõe é seu
desbloqueio. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da
presente sentença; 2 - Expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte
executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do montante; 3 - Promova a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a
baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5115 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2022

6

nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 24 de janeiro de 2021. Alvaro
Nascimento Cunha – Juíz de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0029612-88.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 252564976320
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: ANTONIA DA CONCEICAO PEREIRA ALMEIDA
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários sucumbenciais, em virtude do pagamento
informado no evento 20. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das custas processuais,
caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifiquese o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se a executada da presente sentença; 3 - Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações
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. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,
24 de janeiro de 2021. Alvaro Nascimento Cunha – Juíz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0029455-52.2019.8.27.2706/TO
CHAVE: 100047835519
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: JOSE MACIEL MARINHO
Advogado/Procurador(a): SANDRO FERREIRA PINTO DP9081887
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 35. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso
hajam. Tendo em vista que o valor penhorado nos autos não foi utilizado para adimplir a divida, à medida que se impõe é seu
desbloqueio. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o
exequente em virtude da renuncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se o executado da presente sentença; 3 - Expeça-se alvará para
liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as
diligências necessárias para devolução do montante; 4 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de
titularidade do executado; 5 - Cumprida as determinações 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.
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 24 de janeiro de 2021. Alvaro Nascimento Cunha – Juíz de
Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0028578-15.2019.8.27.2706/TO
CHAVE: 208085172719
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: FERNANDO DE CARVALHO
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 47. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso
hajam. Tendo em vista que o valor penhorado nos autos não foi utilizado para adimplir a divida, à medida que se impõe é seu
desbloqueio. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o
exequente em virtude da renuncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se o executado da presente sentença; 3 - Expeça-se alvará para
liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as
diligências necessárias para devolução do montante; 4 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens
de titularidade do executado; 5 - Proceda-se com recolhimento do mandado distribuído no evento 45; 6 - Cumprida as
determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial
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Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.
Araguaina-TO, 24 de janeiro de 2021. Alvaro Nascimento Cunha – Juíz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0028539-81.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 259522072420
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: ELMA GALVAO DUARTE PEDRO
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 11. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das custas processuais, caso
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se a executada da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais
gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações 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. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 24 de janeiro de 2021. Alvaro
Nascimento Cunha – Juíz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0028507-76.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 516665362620
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: LARYSSA KARLA ALVES GONCALVES MOREIRA
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento
informado no evento 10, bem como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o exequente da presente sentença; 2 Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada. 3 - Após, cumpridas as
determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se.
Cumpra-se. Araguaina-TO, 24 de janeiro de 2021. Alvaro Nascimento Cunha – Juíz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0028038-30.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 980690236320
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: JOSEFA CORREIA BORGES
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado
no evento 10, bem como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. Determino ao Cartório da
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o exequente da presente sentença; 2 - Promova-se a
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada. Após, cumpridas as determinações
acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se.
Araguaina-TO, 24 de janeiro de 2021. Alvaro Nascimento Cunha – Juíz de Direito.
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0027570-66.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 245101747220
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051
Executado: DANGELO SOARES DA SILVA
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SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários sucumbenciais, em virtude do pagamento
informado no evento 16. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais,
caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da
presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade do executado; 3 Cumprida as determinações 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. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se.
Cumpra-se. Araguaina-TO, 24 de janeiro de 2021. Alvaro Nascimento Cunha – Juíz de Direito.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0021323-35.2021.8.27.2706
Acusado: G.C.P.B
Vítima: K.S.R
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: G.C.P.B, brasileiro, divorciado, nascido
aos 16/06/1988, natural de Palestina/PA, cadastrado no CPF de n° 893.616.522-49, filho de Eva Maria da Conceição e
Raimundo Pereira, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao suposto agressor Getúlio Conceição
Pereira Brito. a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância
mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se aproximar da vítima,
seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em
lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d)
Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja,
feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e
psicológica da ofendida; Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá
implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de
Processo Penal...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 18 de janeiro de 2022. Eu, Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e subscrevi.
EDITAL Nº 4436360
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0014091-69.2021.8.27.2706
Acusado: J.F.DE.J
Vítima: M.DA.S.B
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: J.F.de.J, brasileiro, desempregado, em
união estavel, nascido aos 13/11/1969, CPF Nº 486.203.271-00, filho de Antonio Nivaldo Fernandes dos Santos e Maria Rosa de
Jesus Santos, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: " Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato
afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o
Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus
dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual
endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior
determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a
requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do
requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho
dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5115 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2022

9

impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do
Código Instrumental Penal, bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006". Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 17 de janeiro de 2022. Eu, Albertino Coelho Neto. estagiario, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0019703-85.2021.8.27.2706
Acusado: W.DA.C.S
Vítima: S.R.DE.O
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA: S.R.DE.O, brasileira, filha de Sandra
Ribeiro da Silva Oliveira, nascida aos 14/12/1999, cadastrada no CPF nº 068.478.631-10, atualmente em local incerto ou não
sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com
fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local;
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros,
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos,
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da
ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último
caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na
configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006...". Para conhecimento de todos é passado o Presente
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 18 de janeiro de 2022. Eu,
Albertino Coelho Neto, estagiario, lavrei e subscrevi.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
AÇÃO
PENAL
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO Nº
5000991-53.2012.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO
PÚBLICO RÉU: SOLANO GUIMARÃES DOS SANTOS RÉU: MARCELO DE JESUS SALDANHA JOSÉ CARLOS FERREIRA
MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a
todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital INTIMA o acusado LÁZARO
ANTÔNIO DOS SANTOS, brasileiro, natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido em 10/04/1996, filho de Divina Aparecida dos
Santos, inscrito no CPF sob o nº 072.006.021-40, para no prazo de dez (15) dias, efetuar o pagamento da multa
penal conforme cálculo de evento 128, no valor de R$ 1.982,57. Saliente-se que, para o recolhimento, deverá o acusado ser
orientado a procurar advogado ou Defensoria pública, e acessar o link http://www.sefaz2.to.gov.br/dare/servlet/hnetccwkda para
obtenção das Guias correspondentes, juntando-se os respectivos comprovantes nos autos em epígrafe. Segue cópia dos
cálculos. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas
do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 24 de janeiro de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), servidora de cartório, lavrei e
subscrevi.

Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AÇÃO
PENAL
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO Nº
5000991-53.2012.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO
PÚBLICO RÉU: SOLANO GUIMARÃES DOS SANTOS RÉU: MARCELO DE JESUS SALDANHA AÇÃO PENAL JOSÉ CARLOS
FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital INTIMA o
acusado MARCELO DE JESUS SALDANHA (primeiro denunciado), brasileiro, solteiro, desocupado, nascido em 06 de outubro
de 1.992, natural de Colinas do Tocantins – TO, filho de Moacir Saldanha de Sousa e de Adelina Maria de Jesus Saldanha, nos
autos de ação penal nº 5000991-53.2012.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor
Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de tomar conhecimento da SENTENÇA prolatada no evento 43,
do acórdão, transitado em julgado, acostado no evento 80, e das condições de cumprimento da pena abaixo elencadas: 1. O
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reeducando deverá recolher-se à sua residência, no período noturno, a partir das 20h00min e sair às 06h:00min
exclusivamente para exercício trabalho (o qual deverá ser comprovado nos autos, constando, inclusive, endereço e
telefone), de segunda a sábado, sendo que aos domingos e feriados deverá ficar recolhido por tempo integral em sua
residência; 2. Comparecer, trimestralmente a este Juízo, tão logo ultrapassada a pandemia do COVID-19, portando
documento oficial de identificação, para justificar suas atividades, até o 10º dia de cada mês; 3. Não poderá se ausentar
da Comarca em que reside por período superior a 10 (dez) dias, sem prévia autorização judicial. O reeducando ficará
admoestado quanto ao cumprimento da(s) condição (es) acima, pois o descumprimento de qualquer das condições acima, bem
como a prática de nova infração penal, importará na regressão para o regime mais rigoroso, a ser cumprido em unidade prisional
específico adequada ao cumprimento do atual regime. O reeducando ficará advertido que o regime semiaberto baseia-se na
autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo haver regressão a regime mais rigoroso se praticar fato definido como crime
doloso ou falta grave; sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução, torne incabível
o presente regime, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Restando as
partes em concordância com as condições impostas acima, intimem-se o reeducando para dar início ao cumprimento de sua
pena, servindo a presente decisão como ciência das condições fixadas e mandado judicial. Determino ainda ao Sr. Oficial de
Justiça que no momento do cumprimento da presente decisão esclareça ao sentenciado o teor das condições aqui impostas,
bem como a sanção em caso de descumprimento. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via
afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO,
nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 20 de janeiro de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa
Dias), servidora de cartório, lavrei e subscrevi.

DIANÓPOLIS
Vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos
nº 0001330-73.2021.8.27.2716 de Arrolamento Sumário, tendo como Requerente DEILSON JUREMA NUNES e
Requerido(s) PROCESSO NÃO LITIGIOSO / SEM PARTE RÉ. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no
lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os interessados ausentes e desconhecidos,
para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 21 dias do mês de janeiro do ano de 2022. Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE
JÚNIOR, Técnico Judiciário, digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito.

FILADÉLFIA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são conferida, etc... FAZ
SABER a todos quanto o presente Edital de Citação virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste juízo tramita os autos de n° 0001303-26.2017.827.2718, Ação
de Usucapião, ajuizada pela Sra. Maria Lúcia Batista de Lima, em face de Leopoldo Ferreira do Nascimento e Outros, sendo o mesmo para nos termos do inciso I
do art. 259 do CPC, edital de citação com prazo de 20 (vinte) dias úteis. CITA-SE eventuais interessados via edital com prazo de 20 (vinte) dias para, 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). E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado no placar do Fórum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de
janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. (25.01.2022). Eu, Técnica Judiciária, Ronise Freitas Miranda Viana, o digitei e conferi. Luatom Bezerra Adelino de lima Juiz de Direito.

GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Editais de citações com prazo de 30 dias
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo por esta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e
Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Divorcio
Litigioso n. 0005398-85.2020.8.27.2721, movida por F.R. DOS P. S. em face de JOSÉ NETO DA SILVA, brasileiro, casado,
lavrador, CPF n. 320.935.511-87, nascido em 26.08.1964, filho de João Eloi da Silva e de Benilia Rodrigues da Silva, sendo
que, por meio deste, fica CITADO o requerido, de todo teor da presente ação (evento 1-INIC1), para, querendo, responder a
ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que ninguém
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Marcelo Eliseu Rostirolla, que fosse expedido o presente Edital que será
devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO E
PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 24/01/2022. Eu, Elisania Farias Coelho, estagiária, digitei e
eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi.
Marcelo Eliseu Rostirolla
Juiz de Direito

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

EDITAL Nº 4445244
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
CITANDO: URBANIZADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS BOA VISTA LTDA
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0010408-73.2021.8.27.2722, Procedimento Comum Cível que lhe
move ANTONIO DE FREITAS GONCALVES, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 04736265191, do inteiro teor da petição inicial, cuja
cópia segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso
queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos
articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. (Citação conforme a Lei nº
8.710/93).VALOR DA CAUSA de R$ 5.000,00. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou
expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 18 de janeiro de 2022. Eu, Lourival Mota Júnior, Técnico
Judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito.

3ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL de citação Nº 4434539
CITANDO: LUIZ DA SILVA JOVEM, portador da Carteira de Identidade nº 172262938 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
043.240.048-62, atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar dos termos da Ação Monitória que
NORTEVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA. – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o número 10.867.501/0001-23, devidamente representado por seus sócios, Srs. EVANDO FERREIRA DO
AMARAL, portador da Carteira de Identidade nº 405501 SSP/DF e do CPF/MF nº 225.989.951-04 e GILDO BOMTEMPO DE
LIMA, portador da Carteira de Identidade nº 659246 SSP/DF e do CPF/MF nº 343.353.071-87, para no prazo de 15 (quinze) dias,
pagar a quantia devida ou embargar, bem como os honorários advocatícios fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre
o valor atribuído à causa, ciente de que cumprida a obrigação ficará isenta de custas, e caso não haja o pagamento, nem o
oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Tudo em cumprimento ao despacho
proferido pelo MM. Juiz de Direito, cuja cópia segue em anexo. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao
processo será através da Chave n.º 247281719420, 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 17 de janeiro de 2022. Eu SUZIANE BARROS SILVEIRA FIGUEIRA, Técnico Judiciário de
1ª Instância, digitei nos termos de lei. Documento eletrônico assinado por JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de
Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro
de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante
o preenchimento do código verificador 4434539v3 e do código CRC 8ce00d85.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais

ATA DE SORTEIO DE JURADOS DA 2ª TEMPORADA DE JÚRI DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2022
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na
salão do Tribunal do Júri do Juízo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de
Gurupi, Estado do Tocantins, Dr. Jossanner Nery Noqueira Luna, comigo, servidora de secretaria Fernanda Schneider, por vídeo
conferência a representante da Defensoria Pública, Dra. Letícia Cristina Amorim Saraiva dos Santos e do Ministério Público, Dr.
Adailton Saraiva Silva, ausente representantes da OAB. Inicialmente as partes foram cientificadas de que o sorteio será
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registrado através de equipamento virtual, com gravação em tempo real por videoconferência, Provimento nº 075/2020, do CNJ –
Conselho Nacional de Justiça. As partes concordaram com a realização do sorteio por videoconferência. Link da gravação do
sorteio: https://vc.tjto.jus.br/file/share/acf81abf61b940549374893c722e6fd1. Na sequência procedeu-se ao sorteio dos jurados e
suplentes de jurados para a 2ª temporada do primeiro semestre do ano de 2022. O magistrado sugeriu que fosse sorteado um
número maior de cédulas para a formação do corpo de jurados em razão da COVID 19, para evitar eventual adiamento de
julgamento por falta de jurados em número suficiente. Os presentes concordaram com a sugestão do magistrado ficando definido
que seriam sorteadas 80 (oitenta) cédulas dentre as quais 65 titulares e 15 suplentes. Assim a urna foi aberta pelo magistrado,
sendo retiradas as cédulas uma a uma até atingir o número acordado. Foram sorteados nesta ordem, os seguintes jurados e
suplentes:
JURADOS
1.
FABÍOLA NOGUEIRA NUNES PIRES
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
2.

KAMILA DA SILVA FERREIRA

ESTUDANTE

3.

ELVIS HENRIQUE DOS SANTOS MARTOS

ESTUDANTE

4.

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

ENGENHEIRO

5.

SIMONE MARIA RUFONI

PROFESSORA DO ENSINO DE 1º E 2º
GRAU

6.

ELTON JHON CARDOSO TEIXEIRA

ESTUDANTE

7.

JALDEIS SOARES CASTELO BRANCO

ESTUDANTE

8.

LARA LETICIA COSTA DE CARVALHO

ESTUDANTE

9.

PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO

COMERCIANTE

10.

BIANCA CARVALHO VIEIRA

ESTUDANTE

11.

ALDENIR NUNES DIAS ALVES

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

12.

SOLANGE DA LUZ FERREIRA

ESTUDANTE

13.

PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO

EMPRESÁRIA

14.

ARELI ALVES SILVA COSTA

ESTUDANTE

15.

ROMÁRIO COSME DA SILVA

ESTUDANTE

16.

PAULO ANDRÉ DE SOUZA SANTOS

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

17.

ALMERINDA AQUINO GAMA

PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR

18.

LUMA BRENDA NUNES LOPES

ESTUDANTE

19.

JULIANNE RODIRGUES SANTANA

ESTUDANTE

20.

MOABE ALVES SILVA

ESTUDANTE

21.

ANDREW PATRICK DE ALMEIDA

ESTUDANTE
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22.

MARCELO DE OLIVEIRA SIMÃO

FISCAL

23.

ALICE RUTHE MAZZUTI

FARMACÊUTICA

24.

SANDRA CARVALHO PEREIRA

PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO

25.

RÁVYLLA VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS

ESTUDANTE

26.

ANDRIELLE FIGUEIREDO FONSECA

ESTUDANTE

27.

ROBSON QUANZ MILHOMEM

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

28.

ANA PAULA DA SILVA SOUZA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

29.

LEANDRO FERNANDES BARBOZA BANDEIRA

PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO

30.

MILLENE DA SILVA DOURADO

ESTUDANTE

31.

PEDRO SOUZA DE PAULA FILHO

ESTUDANTE

32.

CARLOS EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA

ESTUDANTE

33.

JAIANE ALVES MACHADO

ESTUDANTE

34.

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA

ESTUDANTE

35.

HULL GETHER MOREIRA BARROS

CONTADOR

36.

BIANCA ALVES LEMOS

ESTUDANTE

37.

ANDRESSA CARNEIRO DA SILVA

ESTUDANTE

38.

NARA RÚBIA ALVES AGUIAR DEZZEN

PROFESSORA DO ENSINO DE 1º E 2º GRAU

39.

LETÍCIA DA SILVA CRUVINEL CARVALHO

ODONTÓLOGA

40.

SABRINA LUSTOSA SOBRAL

ESTUDANTE

41.

MAGUINÓLIA DA SILVA PEREIRA JACOB

COMERCIANTE

42.

FÁBIO PEREIRA

ALMOXARIFE

43.

EUDERNO PEREIRA DA SILVA

ADMINISTRADOR

44.

RYBANNA MARQUES MONTURIL

ESTUDANTE

45.

RAIANA LOPES TEIXEIRA

DONA DE CASA

46.

ISAAC ALVES DOS SANTOS JÚNIOR

ESTUDANTE

47.

ALESSANDRA MARTINS CORREIA

PROFESSORA
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48.

LEANDRO ROSA DA SILVA

PROFESSOR

49.

LAYLLA FACUNDES MACEDO

ODONTÓLOGA

50.

ÍTALLO BARBOZA DE MELO

ESTUDANTE

51.

ANDREA PINTO TEIXEIRA

ESTUDANTE

52.

ILAENE LOPES FRANÇA

ESTUDANTE

53.

ÍSIS PEREIRA SILVA

ESTUDANTE

54.

PERIDIANE DIAS DE MELO

AGENTE ADMINISTRATIVO

55.

HELENA CRISTINA DE BRITO E SILVA

SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL

56.

ZEILDO BATISTA AGUIAR

REPRESENTANTE COMERCIAL

57.

ZILLANIA JORGE CAMPOS

AGENTE ADMINISTRATIVO

58.

IVONE RODRIGUES DE SOUSA

TRABALHADOR DOS
CONTABILIDADE

59.

KAMILLA KELLEN BATISTA MARQUES

ESTUDANTE

60.

MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA SANTOS

FISCAL

61.

REGINA MARIA LOPES XAVIER FERNANDES

PROFESSORA

62.

JÉSSICA VIEIRA DA SILVA

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL

63.

NADEJANY RIBEIRO NOGUEIRA DOS SANTOS

ATENDENTE DE LANCHONETE E
RESTAURANTE

64.

KELLY MARICEL DE CASTRO

PROFESSOR DO ENSINO
DE 1º E 2º GRAU

65.

KLEYTON SILVA BATISTA

SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL

SUPLENTES
1.

VALDENI DE SOUSA BRITO

2.

SANDRA LÚCIA OLIVEIRA ALVES

3.

ÁLISSON HENRIQUE FEITOZA GUIMARÃES

4.

ELIZETE FONSECA MILHOMENS

5.

RAIMUNDO HORLANDO RODRIGUES AMARAL

6.

LUCIANO ABRÃO DA PAIXÃO

7.

WAGNER PINTO DE QUEIROZ

8.

CAMMYLLY GEISE SANTANA DE QUADROS ARAUJO

SERVIÇOS

DE
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AMANDA MAGALHÃES DE OLIVEIRA

10.

IONE ALVES CAMPOS MARQUES

11.

KAMILLA PEREIRA DA SILVA

12.

BIANCA MARTINS DOS SANTOS

13.

CARLOS FERNANDO PERICO

14.

LUCAS MAXIMIRO FREIRE

15.

LESSANDRO LIMA CARVALHO

15

Feito o sorteio, as cédulas escolhidas foram depositadas em outra urna, a qual foi fechada a chave ficando em poder do MM.
Juiz de Direito, que determinou a imediata expedição do edital e mandado de notificação dos jurados e suplentes para as
sessões das referidas temporadas. Após a urna contendo as cédulas não sorteadas foi igualmente fechada, também
permanecendo em poder do magistrado. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito declarou encerrada, determinando que se
lavrasse este termo, que eu, Fernanda Scheneider, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.Jossanner Nery Nogueira Luna
Juiz Presidente

MIRANORTE
1ª escrivania cível
Editais

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0001023-31.2017.8.27.2726/TO
AUTOR: KATYANE ESTEFANY SILVA DE SOUZA
ADVOGADO: DANIEL CUNHA DOS SANTOS (DPE)
RÉU: INSTITUTO EDUCACIONAL BOM PASTOR
EDITAL Nº 4452497
COM PRAZO TRINTA (30) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO, MM. Juiz de Direito em Substituição Automâtica da Vara Cível desta cidade e
Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido INSTITUTO EDUCACIONAL
O BOM PASTOR, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CPNJ sob o n.º 10.790.439/0001-19, na pessoa do seu
representante legal, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se considerarem
verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 99, acostado nos autos. E para que ninguém
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 24 de Janeiro de 2022. Eu,
Aldaires Correia Ribeiro, Servidora de Secretaria - Cível TJ/TO 354500, digitei o presente.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 DIAS
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 0002370-60.2021..8.27.2726
REQUERIDO: LEONARDO ALVES TAVARES
VÍTIMA: DALIENE DA SILVA MILHOMEM
FINALIDADE: INTIMAR a Sr. (a) requerido LEONARDO ALVES TAVARES, brasileiro, já qualificado nos autos, atualmente em
lugar incerto e não sabido. Fica (m) intimado o (s) dos termos da decisão de concessão de medidas protetivas, nos seguintes
termos: Diante do exposto, com fulcro no artigo 22 da Lei n. 11.340/06, aplico ao requerido VITOR WENICIUS DE MORAES
SANTOS, as medidas protetivas de urgência adiante relacionadas, que reputo necessárias à garantia da incolumidade da
requerente, sem prejuízo do disposto no artigo 19, § 3º da lei referida: a) Proibição de aproximar-se da vítima, seus familiares
e das testemunhas, devendo manter distância mínima de 200 (duzentos) metros; b) Proibição de manter qualquer
contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar a
residência e o local de trabalho de trabalho da vítima. A vigência das medidas fica condicionada ao ajuizamento de ação
em que se discuta o rompimento da convivência e consectários e/ou a prática de crimes noticiados nestes autos, ou
pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogáveis a requerimento fundamentado da ofendida. INTIME-SE o requerido,
advertindo-o que o descumprimento a qualquer uma das proibições acima estabelecidas ensejará o crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência e poderá acarretar a prisão em flagrante do requerido, nos termos
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do artigo 24-A, da Lei 11.340/06, ou em decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 20 da referida Lei. No
cumprimento desta decisão, o Oficial de Justiça deverá explicar ao requerido que ocorre apreciação provisória,
informando-lhe que poderá apresentar sua defesa em juízo, se o fizer por intermédio de Advogado, ocasião em que seus
motivos poderão até mesmo levar a outra decisão. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e
um. (25/01/2021).Eu, Escrivã Judicial, lavrei o presente. Marco Antonio Silva Castro, juiz de direito em substituição automática.

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0025041-05.2020.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): ADALBERTO BARBOSA PRAZERES JÚNIOR
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) ADALBERTO BARBOSA PRAZERES JUNIOR, alcunha "Prazeirinho",
brasileiro, solteiro, nascido aos 28/04/1966, em Palmas/TO, filho de Riodenir Barbosa de Oliveira e Adalberto Barbosa Prazeres,
portador do RG 1317174, inscrito no CPF 064.615.511-31, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL
nº 00250410520208272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Constam dos autos de inquérito policial que, na
madrugada do dia 16 de março de 2020, no Supermercado Peg e Pag Baratão, situado na Rua 08, Qd. 45, Lt. 03, Setor Santa
Fé 1ª etapa, nesta Capital, os denunciados MICHAEL DOUGLAS COSTA SANTOS e ADALBERTO BARBOSA PRAZERES
JUNIOR, e outro indivíduo não identificado, em unidade de desígnios e mediante escalada e rompimento de obstáculos,
subtraíram, para si, 06 (seis) garrafas de pingas da marca 51; 20 (vinte) caixas de cervejas; 06 (seis) cestas de plásticos; 06
(seis) desodorante da marca dove; 12 (doze) tubos de crime dental da marca colgate total 12; 05 (cinco) sandálias havaianas; 06
(seis) frascos de bebida Ice; 08 (oito) garrafas de bebida Velho Barreiro; 01 (um) caixa de entrega; latas de Leite Ninho; carteiras
de cigarros; e valores em espécie no total de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que 74 (setenta e quatro reais), eram em
moedas, todos de propriedade da vítima Manassés Cirino Barbosa. Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, durante a
madrugada, os denunciados se dirigiram até o Supermercado Peg e Pag Baratão, escalaram o muro, e arrombaram a porta
posterior do mercado, que dá acesso ao pátio, ocasião em que subtraíram vários utensílios domésticos, gêneros alimentícios,
bebidas alcoólicas, e dinheiro em espécie. De posse dos bens furtados, os denunciados empreenderam fuga. Pela manhã, uma
funcionária chegou ao supermercado e observou o arrombamento e furto de mercadorias, instante em que ligou para o
proprietário/vítima que se dirigiu até o local, e após constatar o crime, procurou a Delegacia de Polícia, onde registrou Boletim de
Ocorrência. Iniciadas as investigações, a vítima foi novamente ouvida, e informou que pelas imagens das câmeras de segurança,
observou a conduta dos denunciados, sendo que segundo informações, um deles se tratava do denunciado Michael. Logo, foram
empreendidas diligências para a localização do denunciado Michael., o qual foi encontrado e interrogado, tendo confessado a
autoria delitiva, e indicado como comparsas o denunciado Adalberto, e a pessoa conhecida apenas por Wanderson, conhecido
pelo alcunha "moicano", sendo que este não pode ser qualificado por ausência de dados. O denunciado Adalberto também foi
localizado e interrogado, ocasião em que confessou a autoria delitiva, confirmando a participação do denunciado Michael e da
pessoa de Wanderson, conhecido pela alcunha "moicano". As res furtivae não foram localizadas. Registre-se que os
denunciados não fazem jus ao Acordo de Não Persecução Penal, porque o denunciado Michael responde a processos criminais,
inclusive roubo, e o denunciado Adalberto é reincidente (Execução Penal nº. 0015084-48.2018.827.2729). Diante do exposto, os
denunciados MICHAEL DOUGLAS COSTA SANTOS e ADALBERTO BARBOSA PRAZERES JUNIOR, incidiram nas condutas
descritas no art. 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal [...]". DESPACHO: "Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não
for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias."No caso em tela, o réu não foi encontrado para citação e
o Ministério Público informou que restaram esgotadadas as possibilidades de encontrar seu endereço atual. Portanto, expeça-se
edital de citação, na forma do art. 361 do CPP. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir
advogado, faça-se conclusão para os fins do art. 366, do CPP.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da
Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654,
telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de
Palmas/TO, 25/01/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0015271-85.2020.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): KAIO CHRISTIAN PEREIRA DE SÁ
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) KAIO CHRISTIAN PEREIRA DE SÁ, brasileiro, solteiro, desempregado,
nascido aos 18/03/1996, natural de Palmas-TO, portador do RG 1033667 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 052.486.501-94, filho
de Josivan Pereira Cantuária e Ana Kécia Machado de Sá, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO
PENAL nº 00152718520208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Consta dos autos de inquérito policial que,
no dia 04 de junho de 2019, na residência situada na rua Rio Grande do Norte, Qd. NE-10, Lt. 25, no Setor Aureny I, nº. 01, nesta
Capital, o denunciado KAIO CHRISTIAN PEREIRA DE SÁ, subtraiu, para si, 01 (um) aspirador de pó, marca Britânia, avaliado
em R$ 140,00 (cento e quarenta reais); 01 (um) Umidificador de ar; 01 (um) botijão de gás; 01 (um) óculos; 01 (uma) TV da
marca Samsung, 48 polegadas, bijuterias diversas e 02 (dois) guarda-chuvas, de propriedade da vítima Maria Carlines Isabel de
Araújo. Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, o denunciado aproveitou a ausência da vítima, que estava em viagem, e
adentrou a residência da mesma, vindo a subtrair os bens acima descritos. O genro da vítima, Sr. Júlio, ao receber notícias sobre
o furto na residência de sua sogra, ligou para ela informando o ocorrido. A vítima retornou de viagem e registrou Boletim de
Ocorrência. Iniciadas as investigações, agentes de Polícia, junto com o Sr. Júlio, descobriram que um dos objetos furtados da
vítima, uma TV furtada de outra vítima vizinha, identificada como Graça, e documentos pessoais do denunciado estavam numa
quitinete, ao lado da residência da vítima. Logo, contataram a exinquilina, Sra. Mel, que recentemente havia se mudado de lá, a
qual declarou que seu irmão havia morado alguns dias com ela. Perante a autoridade policial afirmou acreditar ter sido seu irmão
o autor do furto, e aos agentes confirmou a autoria do irmão. O denunciado não foi encontrado para ser interrogado, estando em
local incerto e não sabido. A res furtiva localizada, sendo um aspirador de pó, da marca britânia, foi apreendido, submetido a
perícia, e restituído a vítima. Registre-se que o denunciado é reincidente, e inclusive por estar em local incerto e não sabido, foi
requerida a regressão de regime, em 17/03/2020, conforme se depreende da Execução Penal nº. 0028641- 10.2015.827.2729,
em trâmite nesta Comarca. Assim agindo, o denunciado KAIO CHRISTIAN PEREIRA DE SÁ incidiu nas condutas descritas no
art. 155, caput, do CPB [...]". DESPACHO: "Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não for encontrado, será citado por
edital, com o prazo de 15 (quinze) dias." No caso em tela, o réu não foi encontrado para citação e o Ministério Público informou
que restaram esgotadadas as possibilidades de encontrar seu endereço atual. Portanto, expeça-se edital de citação, na forma do
art. 361 do CPP. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, faça-se conclusão
para os fins do art. 366, do CPP.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul,
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na
resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art.
396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança
de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 25/01/2022. Eu, DOMINIQUE
FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania, processam os autos Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n.º 00010413820208272729 na qual
figura como requerente ESTADO DO TOCANTINS e requerido VALDEZ FERNANDES AMORIM. É O presente para a parte
requerida VALDEZ FERNANDES AMORIM.brasileiro, casado, portador do CPF N5 134.128.841- 20, residente e domiciliado à
Quadra 1007 Sul, Alameda 05, QI 05, Lote 04, Centro, Palmas-TO, prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento, bem como
pagamento dos honorários advocatícios, estes FIXADOS no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa
CPC, art. 701), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2°). CIENTIFIQUE- O a parte
requerida que o cumprimento da obrigação no prazo assinalado acarreta na isenção ao pagamento das custas e despesas
processuais (CPC, § 1°, art. 701). PROCEDA ainda a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO a parte requerida de todos os termos da inicial
para, querendo, oferecer EMBARGOS MONITÓRIOS no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se presumir verdadeiras as
alegações de fato articuladas pela parte autora (CPC, art. 341 e 344), bem como constituir-se de pleno direito o título executivo
judicial (CPC, art. 701, § 2°). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz
expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no
Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 19/01/2022. Eu, Elizângela Alves de Barros, Técnica
Judiciária que o digitei e subscrevi.
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4ª vara criminal execuções penais
Editais de intimações com prazo de 15 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0009730-37.2021.8.27.2729
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): WALLISON NEVES DE SOUSA
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas
atribuições legais, INTIMA, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) WALLISON NEVES DE SOUSA, brasileiro,
ajudante geral, natural de Palmas/TO, nascido aos 30/05/1995, portador do RG nº 995.048 (2ª via SSP/TO), inscrito no CPF/MF
nº 045.037.541-22, filho de Ana Luisa Nobre de Sousa e Alvino Neves da Silva, estando atualmente em lugar incerto ou não
sabido, para oferecer DEFESA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado regularmente constituído
ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 55 da Lei11.343/06, com as advertências a seguir: 1. O(s) réu(s) poderá(ão) argüir
preliminares e invocar todas a razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende (em)
produzir e arrolar testemunhas, até o máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará a
nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. DECISÃO/DESPACHO: "Notifique-se o réu WALLISON NEVES DE
SOUSA via edital, pelo prazo de 15 dias, para que apresente defesa preliminar no prazo legal. Palmas - TO, 21 de outubro de
2021. ALLAN MARTINS FERREIRA - Juiz de Direito." INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1) Endereço do Juízo da 4ª Vara
Criminal de Palmas: Fórum de Palmas, Avenida Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, 1º andar, Plano Diretor Sul, Palmas / TO E-mail: crimpalmas4@tjto.jus.br - Telefone: (63)3218-4545. 2) Defensoria Pública: Av. Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, Paço
Municipal, ao lado do fórum, Palmas/TO, telefone (63) 3218-6752. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital,
cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e
Comarca de Palmas/TO, 21/01/2022 Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 103/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 24 de janeiro de 2022
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc...
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº
228/2018;
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado.
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário
para o período das 12h às 18h;
RESOLVE:
Art.1 Estabelecer o plantão judicial do período de 28/01/2022 às 18hs a 04/02/2022, às 11hs59min, que será cumprido
pelo magistrado Agenor Alexandre da Silva, servidora Esly de Abreu Oliveira Mourão e oficiala de justiça Antônia
Clebionora S. Lima.
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer.
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação.
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados.
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela
Resolução nº 152/2012. Registre-se. Cumpra-se.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e
quatro (24) dias do mês de janeiro(01) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).
FLÁVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais de citações com prazo de 30 dias
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ALISSON CARLOS SOUSA GOMES, CPF/CNPJ: 76394921149, e
do sócio coobrigado: ANTONIO CARLOS SOUSA GOMES, CPF/CNPJ: 36461490191, por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –
00359496320168272729, 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 ) 20160009277, inscrita em: 20/04/2016, referente a ISSNLDMS-P; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 479,47 (Quatrocentos e Setenta e Nove
Reais e Quarenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de
janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(a) executado(a): CLINICA MEDICA P R R CAMPOS EIRELI. CNPJ/CPF:
21.957.678/0001-37, 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 00457523120208272729, 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).
20200002493, inscrita em 03/10/2019, referente à ISS-SN, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
de R$ 34.189,18 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais e Dezoito Centavos), que deverá ser acrescido dos
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens 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 que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas - TO, 25 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: EUGÊNIO BARBOSA DA SILVA. CNPJ/CPF: 403.143.161-91 e SEBASTIAO
OLIVEIRA DOS SANTOS. CNPJ/CPF: 045.679.751-38, 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 00139213320188272729, 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). 20180000155, inscrita em 24/08/2017, referente à ISS; 20180000156, inscrita em
26/10/2015, referente à ISS-DMS; 20180000157, inscrita em 24/08/2017, referente à ISS-DMS; 20180000158, inscrita em
06/03/2017, referente à TLF; 20180000159, inscrita em 06/03/2017, referente à TLS, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 15.861,56 (Quinze Mil e Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos),
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651

PARAÍSO
1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
(238, 241, § 3º, 334, § 4º ambos do NCPC).
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ORIGEM: Processo Eletrônico: nº 00045884620218272731; Chave do Processo: 688233369421; Natureza da Ação: Ação
Usucapião; Autor(es)/Requerente: Justiniano da Silva Tavares, Advogado do Requerente: Dr. Luiz Carlos de Castro, OAB/TO nº
004404; Requerido: Antônio Ottoni Netto; Confrontantes/Confinantes e seus Cônjuges: Aldonez Rodrigues da Silva Brito;
Waldomiro de Oliveira da Silva; Associação dos Pequenos Produtores Rurais União; Felismá Pereira Neco; Valor R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais); Curador Especial nomeado aos confrontantes ou confinantes desconhecidos, os interessados
ausentes e incertos e desconhecidos e eventuais interessados: Defensora Pública: CITAR OS CONFRONTANTES OU
CONFINANTES DESCONHECIDOS, OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS
INTERESSADO (NCPC, artigos 257 e 259). OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR OS CONFRONTANTES OU CONFINANTES
DESCONHECIDOS, OS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADO, aos
Termos da Ação de Usucapião, que tem como Requerente: Justiniano da Silva Tavares, conforme consta nos autos, petição
inicial, documentos e Despacho, para querendo, responderem/contestarem a ação proposta, no prazo de Quinze (15) dias,
contados do vencimento do prazo deste Edital, serão considerados verdadeiros e confessados os fatos articulados pela
autor/requerente, sob pena dos efeitos processuais da revelia e confesso, na forma dos artigos (238, 241, § 3º, 334, § 4º ambos
do NCPC). IMÓVEL USUCAPIENDO: “uma área de 86,9479 hectares (17,9644 alqueires e fração), da Fazenda Santa Maria,
conforme memorial descritivo, dentro do Lote Rural 143-A, do Loteamento Marianópolis, Gleba 05, 3.ª Etapa, por compra feita em
30.08.200, de CÍCERO MARINHO QUEIROZ, RG. n.º 1.336.594 SSO PA, por instrumento particular denominado
“DECLARAÇÃO”. A Fazenda Santa Maria, é composta por área total de 260.0865 hectares (53,7368 alqueires e fração).
Devidamente Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Divinópolis do Tocantins (TO), cuja matrícula n.º R-1-M-611, no
Livro 2-C, fls. 013, de 16.07.1993, Matrícula n.º R-1-M-611, de propriedade de ANTONIO OTTONI NETTO, CPF sob n.º
153.860.900-20. SEDE DO JUÍZO: Avenida Bernardo Sayão, Setor Jardim Paulista, Edifício do Fórum, Fone (063) 36021360/3361-1127”. Paraíso do Tocantins – TO, 21 de Janeiro de 2.022. Eu, Iolanda Alves Câmara Castro, Servidora de
Secretaria, o digitei.LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Prazo: 15 (quinze) dias.
Autos sob nº 00057342520218272731
Requerente: ANA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS
Requerido: FRANCISCO DE SOUSA SILVA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO. FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas
na Lei Federal n.º 11.340/06, em que ANA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS, representante, move em desfavor do
representado: FRANCISCO DE SOUSA SILVA, brasileiro, Lavrador, nascido em 05/11/1997, filho de Solange Alves de Sousa
Silva e Antonio Sousa Silva, CPF 706.592.781-46, e, como encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados,
cuja parte dispositiva assim dispõe: "Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, fundado nos arts. 19, § 1º, e 22,
inciso III, e alíneas da Lei 11.340/06, DEFIRO a imposição das seguintes medidas de proteção, a fim de: 1 - Determinar que o
requerido mantenha uma distância mínima de 200 metros da ofendida e de seus familiares mais próximos; 2 - Abstenha-se de
manter contato por qualquer meio de comunicação com a ofendida e seus familiares mais próximos. NOTIFIQUE-SE a ofendida.
INTIME-SE o requerido a cumprir as restrições." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica
afixada no local de costume. O descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, caso a
autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da
Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do CPC). Em caso de obstrução ao
cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem judicial. DADO
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 21 de Janeiro de 2022. 21 de Janeiro de 2022. Eu
DANIEL CARDOSO SOUSA - Estagiário Judiciário, que digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Prazo: 15 (quinze) dias.
Autos sob nº 0005085-60.2021.8.27.2731
Requerente: MARIA LIMA MOREIRA
Requerido: DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência
previstas na Lei Federal n.º 11.340/06, em que MARIA LIMA MOREIRA, representante, move em desfavor do
representado: DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, divorciado, Tratorista, nascido em 17/03/1960 em Balsas/MA, filho
de Maria do Nascimento Ribeiro da Silva, CPF 243.427.852-34, e, como encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos
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epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, fundado nos arts. 19, §
1º, e 22, inciso III, e alíneas da Lei 11.340/06, DEFIRO a imposição das seguintes medidas de proteção, a fim de: 1 - Determinar
que o requerido mantenha uma distância mínima de 200 metros da ofendida e de seus familiares mais próximos; 2 - Abstenha-se
de manter contato por qualquer meio de comunicação com a ofendida e seus familiares mais próximos. NOTIFIQUE-SE a
ofendida. INTIME-SE o requerido a cumprir as restrições." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via
fica afixada no local de costume. O descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, caso a
autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da
Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do CPC). Em caso de obstrução ao
cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem judicial. DADO
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 21 de Janeiro de 2022. 21 de Janeiro de 2022. Eu
DANIEL CARDOSO SOUSA - Estagiário Judiciário, que digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Prazo: 15 (quinze) dias.
Autos sob nº 0005053-55.2021.8.27.2731
Requerente: MARIA TÂNIA VIEIRA DA SILVA
Requerido: ANDRE DA SILVA NUNES DOS SANTOS
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência
previstas na Lei Federal n.º 11.340/06, em que MARIA TÂNIA VIEIRA DA SILVA, representante, move em desfavor do
representado: ANDRE DA SILVA NUNES DOS SANTOS - brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 04757651171, filho de Neusa da
Silva Duarte , nascido aos 12/11/1994, e, como encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial
de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte
dispositiva assim dispõe: "Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, fundado nos arts. 19, § 1º, e 22, inciso III, e
alíneas da Lei 11.340/06, DEFIRO a imposição das seguintes medidas de proteção, a fim de: 1 - Determinar que o requerido
mantenha uma distância mínima de 200 metros da ofendida e de seus familiares mais próximos; 2 - Abstenha-se de manter
contato por qualquer meio de comunicação com a ofendida e seus familiares mais próximos. NOTIFIQUE-SE a ofendida.
INTIME-SE o requerido a cumprir as restrições." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada
no local de costume. O descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, caso a autora
venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha),
ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do CPC). Em caso de obstrução ao cumprimento
da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem judicial. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 24 de Janeiro de 2022. 24 de Janeiro de 2022. Eu DANIEL CARDOSO
SOUSA - Estagiário Judiciário, que digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Prazo: 15 (quinze) dias.
Autos sob nº 0004535-65.2021.8.27.2731
Requerente: STHEFANNY SILVA MOREIRA
Requerido: WANDERSON SILVA MOURA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência
previstas na Lei Federal n.º 11.340/06, em que STHEFANNY SILVA MOREIRA, representante, move em desfavor do
representado: WANDERSON SILVA MOURA- brasileiro, casado, flho de Aldair Silva Moreira, nascido 15/07/1985, CPF:
022.544.581-67, e, como encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe:
"Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, fundado nos arts. 19, § 1º, e 22, inciso III, e alíneas da Lei 11.340/06,
DEFIRO a imposição das seguintes medidas de proteção, a fim de: 1 - Determinar que o requerido mantenha uma distância
mínima de 200 metros da ofendida e de seus familiares mais próximos; 2 - Abstenha-se de manter contato por qualquer meio de
comunicação com a ofendida e seus familiares mais próximos. NOTIFIQUE-SE a ofendida. INTIME-SE o requerido a cumprir as
restrições." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. O
descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, caso a autora venha a representar
criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha), ou a imposição
de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do CPC). Em caso de obstrução ao cumprimento da presente
ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem judicial. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 21 de Janeiro de 2022. 21 de Janeiro de 2022. Eu DANIEL CARDOSO SOUSA Estagiário Judiciário, que digitei e subscrevi.
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Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00064768420208272731 Chave n. 281855858020
Denunciado: MOISES CARDOSO VALENTE ALVES
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado MOISES CARDOSO VALENTE ALVES, brasileiro, solteiro, nascido em 07/09/1981, natural de Conceição do
Araguaia/PA, inscrito no CPF 323.037.408-86 e no RG 630.431, filho de Antônia Taveira Alves e de Antônio Cardoso Alves,
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo art. 155, caput, do Código Penal. E, o qual se
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o
acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 21/01/2022. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA - Estagiário Judiciário), que
digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 00000658820218272731 Chave n. 974479411821
Denunciado: RONILDO SOARES TORRES
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado RONILDO SOARES TORRES, vulgo “RONY”, brasileiro, casado, nascido em 25/06/1993, natural de Carolina/MA, filho
de Josefa Soares Torres, inscrito no CPF n. 065.924.021-13 e no RG 943.071 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não
sabido, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal e artigo 244 – B, caput, da Lei n.º 8.069/90, na forma
do artigo 69, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial
de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 21/01/2022. Eu
(DANIEL CARDOSO SOUSA - Estagiário Judiciario), que digitei e subscrevi.

PIUM
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 110/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PIUM, de 24 de janeiro de 2022.
Dispõe sobre a CORREIÇÃO ORDINÁRIA NO ÂMBITO DA COMARCA DE PIUM/TO e dá outras providências.
O Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do artigo 107, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 10/1996 c/c Art. 10 e art.
71, inciso XXVII, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça(Provimento nº 11/2019- CGJUS)...
CONSIDERANDO o disposto Provimento nº 11/2019- CGJUS/TO (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da
Justiça), que estabelece a obrigatoriedade da realização da correição geral ordinária a ser realizada no primeiro trimestre de
cada ano em todas as Comarcas do Estado do Tocantins em cada ano;
RESOLVE:
Art. 1 º - DESIGNAR o período compreendido entre 14 à 18 de Março de 2022, para a realização da Correição Ordinária Anual
no âmbito da Comarca de Pium/TO, compreendendo as serventias judiciais, extrajudiciais, diretoria do foro, delegacias e cadeias
públicas desta comarca e distritos.
§ 1º - A cerimônia de abertura dos trabalhos correcionais será realizada às 9 horas do dia 14/03/2022, por meio da plataforma
virtual SIVAT, sendo que o link para acesso a plataforma será previamente divulgado, na qual será aberta oportunidade para as
autoridades presentes e a quem dela quiser fazer uso, para a devida manifestação, oportunidade em que poderão apresentar
suas queixas, reclamações e sugestões, para o aprimoramento da prestação jurisdicional.
§2º- Diante da situação pandêmica e da suspensão dos atendimentos presenciais ao público externo, os interessados em
apresentar sugestões, reclamações e/ou quaisquer outras manifestações, poderão encaminha-las via e-mail: df-pium@tjto.jus.br
§ 3º - Os trabalhos correcionais serão realizados durante o horário de expediente forense, encerrando-se às 18 horas do dia
18 de Março de 2022.
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Art. 2º - CONVOCAR os serventuários, servidores, bem como os que se encontrem a responder ou a substituir, os quais deverão
diligenciar no sentido de serem apresentados, para o visto, no momento oportuno, os títulos de nomeação ou de designação de
todo o pessoal das serventias, os quais devem permanecer à disposição durante o período correcional, nos termos do item 1.2.7,
Seção 2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (Provimento nº 02/2011 – CGJUS);
Art. 3º- DESIGNAR o servidora Giovanna Jorge Huppes Lima, Assessora Jurídico de 1ª Instância , matrícula 354423, para
exercer o cargo de Secretária da Correição, bem como os servidores Luiza Monteiro Valadares, Técnica Judiciária de 1ª
Instância, matrícula 165839 e Antônio Francisco de Carvalho, servidor cedido, matrícula 354394, como seus respectivos
substitutos.
Art. 4º- DETERMINAR que todos os servidores e colaboradores do Fórum desta Comarca permaneçam a serviço da correição
durante o período dos trabalhos correcionais designados.
Art. 5º - DETERMINAR a expedição do Edital de Correição, convidando partes, advogados, servidores, jurisdicionados,
autoridades públicas, militares, eclesiásticas, representantes públicos e a população em geral.
Parágrafo único - Fica determinado a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional do Tocantins na pessoa
do presidente ou seu representante legal, Chefe da Defensoria Pública e a Procuradora Geral do Ministério Público do Estado do
Tocantins para, se desejarem, designarem seus representantes para acompanharem os trabalhos correcionais nesta Comarca.
Art. 6º - DETERMINAR que o expediente forense e os prazos processuais não serão suspensos durante o período da correição,
uma vez que não haverá interferência no andamentos dos serviços, judiciais e/ou extrajudiciais, uma vez funcionam por meio
eletrônico.
Art. 7º - DETERMINAR que os Srs. Escrivães providenciem, com a antecedência devida, cobrança de livros e demais
procedimentos, caso existam, a fim de que tudo esteja no cartório à disposição do Juiz Corregedor, no início da correição.
Art. 8º- DETERMINAR que sejam solicitadas diárias, via sistema eletrônico, para o Magistrado e servidores respectivos que os
auxiliarão nos trabalhos correcionais externos no Distrito de Chapada de Areia/TO.
Art. 9º- DETERMINAR à Secretária da Correição a autuação, pela Secretaria da Diretoria do Foro, no sistema SEI, dando início
ao procedimento correcional, em cujo feito serão praticados todos os atos referentes à correição, em especial as irregularidades
encontradas ou reclamações apresentadas, bem como as determinações saneadoras, para, ao final dos trabalhos, proporcionar
a elaboração do Relatório Final da Correição, que deverá ser enviado à Corregedoria-Geral até o trigésimo (30º), após
o encerramento dos trabalhos, permanecendo cópia nos autos, devendo ainda a Secretaria solicitar à CGJUS acesso ao SICOR
do início da Correição até o trigésimo (30º) dia após o encerramento dos trabalhos.
Art. 10º - Os trabalhos correcionais serão conduzidos pelo MM. Juiz de Direito Diretor do Foro Dr. Jorge Amancio de Oliveira.
Art. 11º- DETERMINAR a publicação desta Portaria no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e mural do Fórum local.
Dê-se conhecimento à Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins e
aos servidores desta Comarca.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Cumpra-se.
Diretoria do Foro da Comarca de Pium/TO, 24 de Janeiro de 2022.

PONTE ALTA
1ª escrivania cível
Editais

EDITAL
O Dr. Jorge Amâncio de Oliveira, Juiz de Direito respondendo por esta Vara Criminal e Presidente do Tribunal do Júri, da
Comarca de Ponte Alta do Tocantins – TO, no uso de suas atribuições legais e considerando o que preceituam os arts. 425 e
426 do Código de Processo Penal (com a nova redação da Lei 11689/08), FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou
dele tiverem conhecimento que, nos termos dos aludidos dispositivos legais e em vista de não ter havido impugnação a seus
nomes na forma legal, as pessoas abaixo relacionadas foram escolhidas para integrar a LISTA DEFINTIVA de jurados desta
comarca para o ano de 2022.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

NOMES
ADEILANE MARCIA ALVES
RABELO ARAÚJO
ADELMIR AIRES GALVÃO
ADERBAL RODRIGUES DA SILVA
JÚNIOR
AILSON FONTOURA DANTAS
ALDEIR AIRES GALVÃO
ALEX CAVALCANTE LIMA
ALINE FERREIRA DE SOUZA
ALINE TAVARES DE SOUSA
AMURAY RUFO JACOBINA

PROFISSÃO
FARMACÉUTICA
PROFESSOR
FUNC. PÚBLICO

ENDEREÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
PINDORAMA
AV. JOANA MEDEIROS
RUA DO LAVRADOR

PROFESSOR
FUNC. PÚBLICO
FUNC. PÚBLICO
FUNC. PÚBLICA
FUNC. PÚBLICA
PROFESSORA

AV. MANOEL MASCARENHAS, S/N.
AV. BRASÍLIA, S/N
RUA MANOEL CAVALCANTE
RUA VERMUNDES GONÇALVES
RUA BOIADEIRO
AV. GETÚLIO VARGAS
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10 ANA ROSA RODRIGUES
FAUSTINO
11 ANDRÉIA FERNANDES MORAIS
12 ANGLIOTONIA SOUZA AMARAL

PROFESSORA

AV. JOANA MEDEIROS

FUNC. PÚBLICA
FUNC. PUBLICA

AV. DR. FRANCISCO AIRES.
AV. JOANA MEDEIROS “ PRÓXIMO A PONTE
CONCRETO”
AV. JOANA MEDIROS, S/N
RUA DO LAVRADOR.

13 ARLENE DOS REIS LIMA PEREIRA PROFESSORA
14 AUCÉLIO MACÁRIO DE
PROFESSOR
CARVALHO
15 AUDIER SOARES MENDES
PROFESSOR
CHÁCARA PRÓXIMO AO MATADOURO
16 AURÉLIO AMARAL GONÇALVES PROFESSOR
AV. DR. FRANCISCO AIRES, S/N. J. BRASÍLIA
17 AVELINO SOARES BARBOSA
PROFESSOR
AV. JOANA MEDEIROS, SETOR SUL
18 BRUNA KATHERY SÁGIO
PROFESSORA
AV. CONTINENTAL, SETOR ÁGUA LIMPA.
CALEGARI MEDEIROS
19 CLÁUDIO CARVALHO DE
VIGIA NOTURNO
AV. DO LAVRADOR, SETOR AEROPORTO
OLIVEIRA
20 CLEBER MATOS MASCARENHAS FUNC. PÚBLICO
RUA MANOEL MONTEIRO
21 CLEDSON CARVALHO DE AGUIAR FUNC.PÚBLICO
AV. ABENY FERRAZ MACHADO SETOR AEROPÓRTO
22 CRISTIANE BARROS MESSIAS
PROFESSOR
RUA ALBENY FERRAZ MACHADO
23 DANIEL A SILVA COSTA
PROFESSORA
AV. ALBENY FERRAZ MACHADO
24 DANILO FERNANDES LEOBAS
GEOGRÁFO
RUA MANOEL CAVALVANTE , Nº 751
25 DÊNIA CARVALHO RUFO DE
ASSISTENTE SOCIAL AV. LIBERALINA MASCARENHAS
SOUSA
26 DEUSIMAR RODRIGUES CASTRO FUNCIONÁRIO PUBLICO AV. BRASÍLIA
26 DEUZIRENE RIBEIRO ALVES
PROFESSORA
BAIRRO BOA ESPERANÇA
27 DEYSON FERREIRA TURÍBIO
FUNC. PÚBLICO
RUA DA ENCOSTA
28 DIVINO PEREIRA MATINS
AUXILIAR
RUA EVA RIBEIRO, SETOR ZEZINHO
ADMINSTRATIVO
29 EVA CARVALHO RODRIGUES
AGENTE
SETOR SUL
ADMINSTRATIVO
30 EDGARD AIRES PIMENTA
FISCAL DE
AV. LIBERALINA MASCARENHAS
TRIBUTAÇÃO
31 EDUARDO FERREIRA FAUSTINO VIGIA
AV. LIBERALINA MASCARENHAS, S/N.
32 ELISEU LIRA MELQUÍADES
FUNC. PÚBLICO
SETOR SUL
33 ESTÉFANO AMARAL RIBEIRO
ASSISTENTE SOCIAL AV. JOANA MEDEIROS, S/N, CENTRO
PAULINO
34 EVILENE MARIA DE SOUZA DIAS FUNCIONÁRIA PÚBLICA RUA 03, CENTRO
35 FÉLIX PEREIRA AIRES
DENTISTA
AV. LIBERALINA MASCARENHAS
36 FLÁVIO MESSIAS FONTOURA
AUTÔNOMO
AV. BRASÍLIA
37 GERVÁSIO MASCARENHAS
AGENTE DE TURISMO AV. ALBENY FERRAZ MACHADO
TAVARES
38 GILDEVAR LISBOA RODRIGUES VIGIA
SETOR ÁGUA LIMPA
39 GRASIELA AIRES DA SILVA
FUNC. PÚBLICO
AV. ALBENY FERRAZ MACHADO
BARROS
40 HERMES PEREIRA RIBEIRO
AUTÔNOMO
AV. JOANA MEDEIROS
41 HUGO LEOBAS GALVÃO FILHO
FUNC. PÚBLICA
AV. JOANA MEDEIROS, S/N.
42 IGOR MARCARENHAS BARROS EMPRESÁRIO
FAZENDA BREJO GRANDE
43 JAIRO MENDES
EMPRESÁRIO
AV, JOANA MEDEIROS, CENTRO
44 JANEA MESSIAS DOS SANTOS
PROFESSORA
AV. ALBENY FERRAZ MACHADO
45 JANE CAMBUÍ TURÍBIO DE
PROFESSORA
AV. LIBERALINAMASCARENHAS
ALECRIM
46 JANIEL FERREIRA MENDES
VIGIA
AV. JOANA MEDEIROS
47 JÂNIO GALVÃO DA SILVA
ASSISTENTE SOCIAL Praça Major , s/n, Pindorama do Tocantins
48 JARLEY GALVÃO SOUSA
PROFESSOR
RUA GETÚLIO VARGAS
49 JOÃO BATISTA FAUSTINO
AGENTE DE SAÚDE
AV. ALBENY FERRAZ MACHADO
PEREIRA
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50 JOÃO FERNANDES LINO FILHO
51 JEMINA GESTRUDES BARREIRA
CAVALVANTE GARCIA
52 JOANA TAVARES GOMES NETA
53 JOSANE MARIA MENDES SABINO
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

SECRETÁRIO
SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO
AGENTE ADM
TÉCNIA DE
ENFERMAGEM
FUNC. PÚBLICO
PROFESSOR
AGENTE DE SAÚDE
FUNC. PÚBLICA
AGENTE DE SAÚDE
FUNC. PÚBLICO
COMERCIANTE
COMERCIANTE
AUTÔNOMO
FUNCIONÁRIA PÚBLICA
PROFESSOR
PROFESSOR
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AV. BRASÍLIA
RUA MANOEL MESSIAS DOS SANTOS
SETOR SUL
SECRETARIA DE SAÚDE DE PINDORAMA

JOSÉ AIRES AMARAL FILHO
RUA 05, S/N.
JOSÉ ALVES DE CARVALHO
RUA PIAUÍ, S/N.
JOSON SOARES CORREIA
AV. ESTRELA DO SULVA.
JOSEILDA FAUSTINO SOARES
SETOR ZEZINHO
JURACI GONÇALVES GAMA
RUBA BARÃO DO RIO BRANCO
JURIMAR MASCARENHA REIS
SETOR SUL
KEDSON MACHADO ALVES
RUA 06, CENTRO
LEANDRO MATERA FERRAZ
JOANA MEDEIROS
LEANDRO MOREIRA DA SILVA
SETOR SUL, S/N
LÉIA SOARES TAVARES
AV. VERMUNDES GONAÇALVES
LUCIAN RUFO BARBOSA
RUA TIRADENTES
LUCIVAN ARAÚJO DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
ANUNCIAÇÃO
PINDORAMA
LURDETH RODRIGUES DE SOUSA FUNC. PÚBLICA
RUA PIAUÍ, S/N.
MANOEL GONÇALVES DOS
FUNCIONÁRIO PÚBLICO AV. DR. FRANCISO AIRES
SANTOS
MÁRCIA AMARAL RIBEIRO
FUNC. PÚBLICO
RUA JOSÉ MASCARENHAS
MARIA ALICE FERNADES DE
FUNC. PÚBLICA
AV. BOA VISTA
SOUSA
MARIA DE JESUS SOARES
PROFESSORA
AV. ALBENY FERRAZ MACHADO
PEREIRA
MARINALVA LUZ ARAÚJO
FUNC. PÚBLICA
AV. MANOEL MONTEIRO, S/N.
MARLUS GLÓRIA
PROFESSORA
SETOR BOA ESPERANÇA
MÁRCIO NUNES RUFO
ENFERMEIRO
AV. MANOEL MESSIAS DOS SANTOS
MATHEUS FERREIRA RODRIGUES FUNC. PÚBLICO
AV. LAVRADORES, S/N.
MAURO CELSON FONTOURA
FUNC. PÚBLICO
RUA TIRADENTE
MAYCON SMANIOTTO
COMERCIANTE
AV.JOANA MEDEIROS, ( CATARINENSE MATEIRAIS DE
CONTRUÇÃO)
MAYLANE AMARAL MARTINS
FUNC. PÚBLICA
RUA 4 S/N
MAYNERSON FAGUNDES ALVES FARMACEUTICO
AV. DR. ALBENY FERRAZ MACHADO
DE SOUSA
MORRYS MARDEM SOARES DE AUTÔNOMO
AV. ALBENY FERRAZ MACHADO.
BRITO
NEURA TAVARES FACUNDES
PROFESSORA
RUA JOANA MEDEIROS, S/M
APOSENTADA
ORLEY MASCARENHAS
FUNC. PÚBLICO
AV. MANOEL CAVALCANTE, S/N.
CAVALCATE
OSMARINA RODRIGUES PEREIRA FUNC. PÚBLICO
SETOR SUL
PAULO RICARDO RAMOS NERES CABELEREIRO
AV. MARANHÃO, BAIRRO BOA ESPERANÇA
PEDRO HENRIQUE PIMENTA
PROFESSOR
RUA DA CONCEIÇÃO
CAVALCANTE
PERCIVAL RIBEIRO MARQUES
FUC. PÚBLICO
AV. JOANA MEDEIROS, S/N.
RAICÁSSIA MARQUES RIBEIRO FUNC. PÚBLICA
AV. LIBERALINA MASCARENHAS.
RODRIGO FONTOURA SILVA
ENFERMEIRO
RUA MANOEL MESSIAS DOS SANTOS.
RHODOLFO PIERO BERNARDINO DIRETOR DE COMPRAS AV. JOANA MEDEIROS, SETOR AEROPORTO
SOARES MARTINS
RONÍVIA AIRES PIMENTA
PROFESSORA
RUA JOANA MEDEIROS
RUBERCI GOMES DE OLIVEIRA COMERCIANTE
AV. JOANA MEDEIROS, S/N.
SAMARA TAVARES DO SANTOS AGENTE ADM.
AV. DR. ALBENY FERRAZ MACHADO.
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92 SEILA AZEVEDO BORGES

AUXILIAR DE SERVIÇOS RUA 03 , QUADRA O, LOTE 02
GERAIS
93 SHIRLEI ROSANE DE SANTANTA ASSISTENTE SOCIAL PRAÇA MAJOR, S/N, PINDORAMA DO TOCANTINS
94 SÍLIA RIBEIRO DOS SANTOS
PROFESSORA
SETOR BOA ESPERANÇA
95 SINVAL RODRIGUES DA SILVA
COMERCIANTE
AV. CASTELO BRANCO.
96 SIVALDO BATISTA RODRIGUES ARTESÃO
AV. DR. ALBENY FERRAZ MACHADO
97 THAYLLA GOMES DE CASTRO
FUNC. PÚBLICO
SETOR SUL
98 THAYNARA SUELLEN ANDRADE ENFERMEIRA
AV. MANOEL MONTEIRO , Nº 352- FONE 984939775
CUNHA
99 VALQUÍRIA COSTA RAMOS
ASSIST. ADM.
AV. ALBENY FERRAZ MACHADO
100 YURI CIRQUEIRA DE PAULA
DENTISTA
AV. DR.ALBENY FERRAZ MACHADO, RESIDENCIAL
MARDEM, APTO 02- FONE 984027964
JORGE AMÂNCIO DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

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

EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais,
processo crime nº. 00149554820208272737 - Crimes do Sistema Nacional de Armas - Justiça Pública desta Comarca – como
Autora, move contra ALESSANDRO TELES ALVES RODRIGUES DE MORAIS, brasileiro, nascido em 09/11/1989, natural de
Porto Nacional - TO, filho de IZABEL TELES DA SILVA ALVES e DOMINGOS ALVES DE FRANCA, , inscrito no CPF sob o n°
023.402.141-14 e RG n° 916407 SSP/TO, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação
pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do
CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a
Defensoria Pública local, das 8 às 11h.
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum.
Dado e passado em Porto Nacional/TO, 21/01/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente.
Alessandro Hofmann T. Mendes
Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais,
processo crime nº. 00028223720218272737 - Furto Qualificado - Justiça Pública desta Comarca – como Autora, move
contra LINDOMAR RIBEIRO DE SOUZA, brasileiro, nascido em 11/11/1980, natural de Porto Nacional - TO, filho de ANA
RIBEIRO DE ANDRADE, inscrito no CPF sob o nº 016.348.061-31 e RG sob o n° 430.517, encontrando-se em lugar incerto e
não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10)
dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha
condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h.
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum.
Dado e passado em Porto Nacional/TO, 21/01/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente.
Alessandro Hofmann T. Mendes
Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais,
processo crime nº. 00002966320228272737 - Furto Qualificado - Justiça Pública desta Comarca – como Autora, move
contra JOAO SOUSA COSTA, brasileiro, nascido em 19/02/1982, filho de LUISA SOUSA COSTA, inscrito no CPF sob o
nº 00435338170, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para
responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova
redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública
local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e
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passado em Porto Nacional/TO, 21/01/2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T.
Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0009180-52.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JONAS PEREIRA DA COSTA,
CNPJ/CPF nº 13580400100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 28 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II,
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias,
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) em favor da parte
executada. 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. Ante o princípio da causalidade
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais,
inclusive finais, honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se
os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA
SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0008165-24.2015.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de EDVANDA MENDES LIMA,
CNPJ/CPF nº 39372880582, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 42 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II,
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias,
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte
executada. 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. Ante o princípio da causalidade
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais,
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MARCUS PAULO ANDRADE
TAVARES - CPF/CNPJ Nº 00017052106, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da
penhora realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 735,30
(setecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos
autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias, opor embargos conforme estabelece o art. 16,
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei.
Porto Nacional-TO.
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Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de NEUTON BATISTA DE ARAUJO, CNPJ/CPF nº
87200678104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0012910-42.2018.8.27.2737 - Chave: 524451114518, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 711,21 (setecentos e onze reais e vinte e um
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de WILSON ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº
54698359104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0010953-35.2020.8.27.2737 - Chave: 149071318820, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 170,52 (cento e setenta reais e cinquenta e dois
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de EDILTON RODRIGUES CARVALHINHO,
CNPJ/CPF nº 87760312172, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
Ação de Execução Fiscal nº 0008858-03.2018.8.27.2737 - Chave: 371408236018, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO
NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD,
recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 604,75 (seiscentos e quatro reais e setenta e
cinco centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal
nº 0007960-53.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de EDIMILSON PEREIRA DE
AMORIM, CNPJ/CPF nº 03499838109, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 28 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. 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.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0008052-65.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de RAILSON DIAS MARTINS,
CNPJ/CPF nº 77193911104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 43 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II,
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias,
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte
executada. 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. Ante o princípio da causalidade
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais,
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0010203-33.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JANDIRA PEREIRA,
CNPJ/CPF nº 59999861172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 25 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II,
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias,
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte
executada. 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. Ante o princípio da causalidade
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais,
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0002530-86.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de AILTON COSTA GOMES,
CNPJ/CPF nº 51758946172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 30 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II,
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que
acompanha(m) a presente inicial. 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. Ante o princípio da causalidade
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais,
inclusive finais, honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se
os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA
SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0007723-82.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de GILSON FERREIRA DOS
SANTOS, CNPJ/CPF nº 33619174172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 36 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. 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.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0009203-32.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de PAULO ROGÉRIO ESTEVES
DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 61524603791, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor
da r. sentença proferida no evento n.º 21 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. 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.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema.. Eu _____,
INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino por determinação judicial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0010632-97.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de VITOR VIEIRA DE SOUSA,
CNPJ/CPF nº 04565243393, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 16 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II,
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias,
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte
executada. 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. Ante o princípio da causalidade
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais,
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na
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data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0005448-63.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOSIMARIA FERNANDES DE
SOUSA, CNPJ/CPF nº 02168836108, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 32 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. 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.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

TOCANTINÓPOLIS
1ª vara criminal
Às partes e aos advogados

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:
AUTOS: 0004507-75.2018.8.27.2740 - Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réus: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSERVAS MOLIZ PALMEIRAL LTDA e MARIO SERGIO ANDREOTI
Advogado – SANDRO FIGUEIRA, OAB-SP 344.853
SENTENÇA: I – RELATÓRIO. Trata-se de ação penal instaurada em desfavor de MÁRIO SÉRGIO ANDREOTI e INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONSERVAS MOLIZ PALMEIRAL LTDA, denunciados como incursos no o art. 54, caput, da Lei 9.605/98. O
representante do Ministério Público apresentou proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita pelos
denunciados, devidamente assistidos por seus advogados, e na mesma oportunidade proferiu-se decisão homologando o acordo
(eventos 21 e 22). Durante o prazo estipulado, as condições foram integralmente cumpridas pela beneficiária INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONSERVAS MOLIZ PALMEIRAL LTDA, enquanto não foi comprovado o pagamento das parcelas da
prestação pecuniária por parte de MÁRIO SÉRGIO ANDREOTI. Com vista dos autos o representante do Ministério Público
manifestou-se pela extinção da punibilidade (evento 29). Os autos foram remetidos à conclusão. É o relatório do necessário.
Fundamento e decido. II – FUNDAMENTAÇÃO. Concedido os benefícios da suspensão condicional do processo e expirado o
biênio do período de prova sem ter havido a revogação do benefício, deve-se declarar extinta a punibilidade dos agentes, nos
termos do artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95. Assim, de rigor que seja extinta sua punibilidade, evitando-se a instrução probatória
e uma sentença condenatória em seu desfavor, ainda que MÁRIO SÉRGIO ANDREOTI não tenha comprovado o cumprimento
do acordo, vez que o benefício não foi revogado durante o prazo em que o processo esteve suspenso. III – DISPOSITIVO. Ante
o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MÁRIO SÉRGIO
ANDREOTI e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSERVAS MOLIZ PALMEIRAL LTDA, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei nº
9.099/95, não devendo constar a presente suspensão em certidão de antecedentes criminais, ressalvada a hipótese de
requisição judicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Por economia e celeridade processual, ausente qualquer
prejuízo, ainda mais considerando que a Escrivania já se encontra assoberbada de serviço, fica dispensada a intimação pessoal
das partes. Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Advogado constituído pelo denunciado. Após, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, 14/01/2022.

WANDERLÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO 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 5001118-67.2013.8.27.2741, proposta por AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS em desfavor de ALISSON CORREA FERNANDES,
sendo o presente, para INTIMAR a parte requerida: ALISSON CORREA FERNANDES, CPF nº 045.263.389-31, com endereço
em local incerto e não sabido, para que fique ciente da penhora realizada, evento 110, bem como, para requerer o que for de
direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Tudo em conformidade com o despacho, evento 116 a seguir transcrito: “INTIME-SE a parte
executada, através de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, ou via edital, da penhora realizada, bem como para
requerer o que for de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, DETERMINO a imediata transferência do valor bloqueado
para conta judicial. Neste último caso, não apresentada a manifestação do executado após o prazo acima fixado, converter-se-á
a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, ficando desde já AUTORIZADA a expedição do
respectivo alvará em nome da parte ou do advogado com poderes para dar e receber quitação. Sem prejuízo, PROCEDA-SE à
buscas de bens em nome do Executado junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Após, INTIME-SE a parte exequente, no
prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se”. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos
vinte e cincodias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (25/01/2022). Eu, Pedrina Moura de Alencar Ázara,
Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
DIANÓPOLIS
VARA CÍVEL E FAMÍLIA

USUCAPIÃO Nº 0001927-42.2021.8.27.2716/TO
AUTOR: ROZINEIRE SILVA DE OLIVEIRA
AUTOR: JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS
RÉU: ESPÓLIO DE ABÍLIO WOLNEY
EDITAL Nº 4381139
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS

O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº
0001927-42.2021.8.27.2716 de Usucapião, tendo como Requerente(s)
JOSE ORLANDO PEREIRA
DOS SANTOS
e Requerido(s) ESPÓLIO DE ABÍLIO WOLNEY. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público
de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, O ESPÓLIO DE ABÍLIO WOLNEY, era brasileiro, viúvo, criador,
documentos desconhecidos, com endereço em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, bem como CITA os terceiros interessados
ausentes e desconhecidos, em especial a terceira interessada MARIA PROCÓPIO DOS SANTOS; de todos os termos da
presente ação, contestando-a, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da audiência de conciliação ora
designada, sob pena de revelia; BEM COMO, para comparecer a Audiência de Mediação ou Conciliação designada para o dia
16 de fevereiro de 2022, às 15:00 horas, a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA nos termos da Portaria Conjunta n.º 9/2020 PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 2020 e Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça,
devendo informar os e-mails, telefone/whatsapp, através do BALCÃO VIRTUAL no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a
realização de futuras intimações/notificações via meios eletrônicos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de DianópolisTO, aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2021. Eu, Dulcineia Sousa Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. João
Alberto Mendes Bezerra Júnior-Juiz de Direito.
Documento eletrônico assinado por JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, 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 4381139v8 e do código CRC 05f4eb1a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR
Data e Hora: 31/12/2021, às 18:59:51 0001927-42.2021.8.27.2716
4381139 .V8
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PALMAS
5ª VARA CÍVEL
EDITAL Nº 4169658
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso
de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº 001658741.2017.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por MC SERVIÇOS LTDA em desfavor de SILVIO JOSÉ
DOS SANTOS, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida SILVIO JOSÉ DOS SANTOS, CPF: 01921793570,
atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15
(quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que,
em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 84.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
CONSELHO DA MAGISTRATURA
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR

Despachos

SEI Nº 21.0.000028825-7
REQUERENTES: Rodrigo da Silva Perez Araújo, Jorge Amâncio de Oliveira, Frederico Paiva Bandeira de Souza, Keyla Suely
Silva da Silva e Valdemir Braga de Aquino Mendonça.
REFERENTE: EDITAL Nº 409 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – PROMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a Vara Cível da
Comarca de 3ª Entrância de Dianópolis - TO.
Despacho Nº 4250 / 2022- PRESIDÊNCIA/CMAGI
Nos termos do artigo 93, inciso II, "e" da Constituição Federal, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos magistrados
inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresentem as justificativas que julgar
necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da Justiça.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 25/01/2022, às 16:13,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
SEI Nº 21.0.000028832-0
REQUERENTES: Baldur Rocha Giovannini, Carlos Roberto de Sousa Dutra e para PROMOÇÃO pelo critério de Merecimento,
os magistrados: Jorge Amâncio de Oliveira e Keyla Suely Silva da Silva.
REFERENTE: EDITAL Nº 411 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – REMOÇÃO pelo critério de Merecimento e/ou PROMOÇÃO
pelo critério de Merecimento para a 1ª Vara Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Colinas - TO.
Despacho Nº 4271 / 2022- PRESIDÊNCIA/CMAGI
Nos termos da Resolução TJ/TO nº 146, de 06 de dezembro de 2018, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos
magistrados inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresentem as justificativas que
julgar necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, bem como, nos termos do artigo 13 da Resolução
CNJ nº 106, de 6 de abril de 2010, tomem conhecimento das informações encaminhadas pela Corregedoria Geral da Justiça e
pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense, facultando-lhes a apresentação de impugnação no prazo de cinco (5)
dias. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 25/01/2022, às 16:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
SEI Nº 21.0.000028846-0
REQUERENTE: Rodrigo da Silva Perez Araújo.
REFERENTE: EDITAL Nº 414 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – PROMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a Comarca de
2ª Entrância de Palmeirópolis - TO.
Despacho Nº 4279 / 2022- PRESIDÊNCIA/CMAGI
Nos termos do artigo 93, inciso II, "e" da Constituição Federal, para a avaliação preliminar de admissibilidade
do magistrado inscrito, fica notificado para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresente as justificativas que julgar
necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da Justiça.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 25/01/2022, às 16:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
SEI Nº 21.0.000028858-3
REQUERENTES: Jorge Amâncio de Oliveira e Rodrigo da Silva Perez Araújo.
REFERENTE: EDITAL Nº 416 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a Comarca de
1ª Entrância de Ponte Alta - TO.
Despacho Nº 4267 / 2022- PRESIDÊNCIA/CMAGI
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Nos termos da Resolução TJ/TO nº 32, de 02 de julho de 2020, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos magistrados
inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresentem as justificativas que julgar
necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da Justiça.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 25/01/2022, às 16:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PRESIDÊNCIA
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 194/2022, de 24 de janeiro 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 Vandre Marques e Silva, matrícula nº 352453, relativas ao exercício de 2022,
marcadas para o período de 24/02 a 25/03/2022, 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 195/2022, de 24 de janeiro 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 Ocelio Nobre da Silva, matrícula nº 106174, relativas ao exercício de 2022,
marcadas para o período de 01/02 a 02/03/2022, 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 196/2022, de 24 de janeiro 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 da magistrada Luciana Costa Aglantzakis, matrícula nº 291050, relativas ao exercício de
2022, marcadas para o período de 01 a 30/08/2022, 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 197/2022, de 24 de janeiro 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 Jefferson David Asevedo Ramos, matrícula nº 352402, relativas ao exercício
de 2022, marcadas para o período de 11/04 a 10/05/2022, 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
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PORTARIA FÉRIAS Nº 198/2022, de 24 de janeiro 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 Antonio Dantas de Oliveira Junior, matrícula nº 292243, relativas ao exercício
de 2022, marcadas para o período de 24/01 a 08/02/2022, a partir de 24/01/2022 até 08/02/2022, para serem usufruídas em
época oportuna, em razão de alteração de aquisitivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
PORTARIA FÉRIAS Nº 199/2022, de 24 de janeiro 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 Luciano Rostirolla, matrícula nº 291638, relativas ao exercício de 2022,
marcadas para o período de 29/04 a 28/05/2022, 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

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Portarias

Portaria Nº 82/2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 19 de janeiro de 2022
Designa Grupo de Trabalho para cumprimento da Diretriz Estratégica CNJ
1/2022 no âmbito da Corregedoria- Geral da Justiça do Estado do
Tocantins.
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições
legais e regimentais e,
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento
do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor para baixar atos necessários que visem a disciplinar os
trabalhos afetos à Corregedoria-Geral da Justiça;
CONSIDERANDO que as Corregedorias dos Tribunais, durante o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário, aprovaram as
Metas Nacionais e as Diretrizes Estratégicas das Corregedorias para 2022, alinhadas à Estratégia Nacional do Poder Judiciário
2021-2026;
CONSIDERANDO que a Diretriz Estratégica 1/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça visa a consolidação de programa de
acompanhamento e de aperfeiçoamento das unidades jurisdicionais com maior dificuldade no cumprimento dos prazos dos atos
judiciais;
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000001167-7,
RESOLVE:
Art. 1º Designar Grupo de Trabalho para estudos, análises técnicas e fixação de diretrizes para cumprimento do cronograma
orientador inserido no respectivo Glossário das Metas da Corregedoria Nacional da Justiça de 2022, referente à Diretriz
Estratégica 1/2022, com os seguintes membros:
I - Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi?, Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça - Coordenadora;
II - Jeane Silva Justino Filho – Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça;
III - Lilian Carvalho Lopes – Coordenadora de Correição, Planejamento e Aprimoramento da Primeira Instância (CPLAN);
IV - Ketlen Karolynny Pinheiro Cruz – Chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores (DIVMON);
V - Michele de Souza Costa Romero, Chefe da Divisão de Correição e Inspeção (DIVCOR);
VI - Alexs Gonçalves Coelho, Assessor Jurídico de Desembargador (ASJCGJUS);
VII - Karen Cristina de Melo e Barros, Assessora Jurídica de Desembargador (ASJCGJUS);
VIII - Jéssica Cardoso de Sousa, Assessora Jurídica da Corregedoria-Geral da Justiça (ASJCGJUS);
IX - Luanna Garcia Ferreira, Assessora Jurídica de Desembargador (ASJCGJUS);
X - Ana Carina Mendes Souto - Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN);
XI - Kellen Cleya dos Santos Madalena Stakoviak, Assessora Jurídica de 1ª Instância, Núcleo de Parametrização (NUPARA);
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XII - João Ornato Benigno Brito, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos (COGES).
Parágrafo único. O Grupo deverá concluir os trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de participarem de outras
atividades, em momento posterior.
Art. 2º Caberá à Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN) o monitoramento e acompanhamento da
Diretriz Estratégica 1/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça até seu cumprimento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Corregedora-Geral da Justiça
Portaria Nº 85/2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 19 de janeiro de 2022
Designa coordenação da Diretriz Estratégica CNJ 4/2022 no âmbito
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições
legais e regimentais e,
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento
do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor para baixar atos necessários que visem a disciplinar os
trabalhos afetos à Corregedoria-Geral da Justiça;
CONSIDERANDO que as Corregedorias dos Tribunais, durante o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário, aprovaram as
Metas Nacionais e as Diretrizes Estratégicas das Corregedorias para 2022, alinhadas à Estratégia Nacional do Poder Judiciário
2021-2026;
CONSIDERANDO a definição da Diretriz Estratégica 4/2022 da Corregedoria Nacional da Justiça, a saber: conferir efetividade ao
comando emergente do Provimento 81/2018, da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça, garantindo a renda
mínima para os registradores de pessoas naturais, com a finalidade de promover o equilíbrio econômico-financeiro das pequenas
serventias, de modo a assegurar a capilaridade, em âmbito nacional, dos ofícios da cidadania;
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000001170-7,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, RONICLAY ALVES DE MORAIS, e o Assessor
Jurídico, RULLIO TEIXEIRA DEUSDARA, para coordenar e auxiliar, respectivamente, o cumprimento
da DIRETRIZ ESTRATÉGICA 4/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça, autorizando-os a adotarem todas as providências
necessárias ao seu cumprimento.
Parágrafo único. Caberá à Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN) o monitoramento e
acompanhamento da Diretriz Estratégica 4/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça até seu cumprimento.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Corregedora-Geral da Justiça
Portaria Nº 86/2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 19 de janeiro de 2022
Designa coordenação da Diretriz Estratégica CNJ 5/2022 no âmbito
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições
legais e regimentais e,
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento
do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor para baixar atos necessários que visem a disciplinar os
trabalhos afetos à Corregedoria-Geral da Justiça;
CONSIDERANDO que as Corregedorias dos Tribunais, durante o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário, aprovaram as
Metas Nacionais e as Diretrizes Estratégicas das Corregedorias para 2022, alinhadas à Estratégia Nacional do Poder Judiciário
2021-2026;
CONSIDERANDO a definição da Diretriz Estratégica 5/2022 da Corregedoria Nacional da Justiça, a saber: Proceder ao
incremento das unidades interligadas no estado, programar e realizar ações visando a erradicação do sub-registro civil, nas
localidades identificadas com maior concentração potencial do número de ocorrências, bem como conferir tramitação prioritária
aos processos judiciais concernentes ao registro tardio.
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000001171-5,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, RONICLAY ALVES DE MORAIS, e o Assessor
Jurídico, RULLIO TEIXEIRA DEUSDARA, para coordenar e auxiliar, respectivamente, o cumprimento
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da DIRETRIZ ESTRATÉGICA 5/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça, autorizando-os a adotarem todas as providências
necessárias ao seu cumprimento.
Parágrafo único. Caberá à Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN) o monitoramento e
acompanhamento da Diretriz Estratégica 5/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça até seu cumprimento.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Corregedora-Geral da Justiça
Portaria Nº 84/2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 19 de janeiro de 2022
Designa coordenação da Diretriz Estratégica CNJ 3/2022 no âmbito da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições
legais e regimentais e,
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento
do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor para baixar atos necessários que visem a disciplinar os
trabalhos afetos à Corregedoria-Geral da Justiça;
CONSIDERANDO que as Corregedorias dos Tribunais, durante o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário, aprovaram as
Metas Nacionais e as Diretrizes Estratégicas das Corregedorias para 2022, alinhadas à Estratégia Nacional do Poder Judiciário
2021-2026;
CONSIDERANDO que a Diretriz Estratégica 3/2022 da Corregedoria Nacional da Justiça visa regulamentar e promover a
adequação dos serviços notariais e de registro às disposições contidas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e
supervisioná-los, inclusive mediante verificação nas inspeções ordinárias;
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000001169-3,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, RONICLAY ALVES DE MORAIS, e o Assessor
Jurídico, RULLIO TEIXEIRA DEUSDARA, para coordenar e auxiliar, respectivamente, o cumprimento
da DIRETRIZ ESTRATÉGICA 3/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça, autorizando-os a adotarem todas as providências
necessárias ao seu cumprimento.
Parágrafo único. Caberá à Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN) o monitoramento e
acompanhamento da Diretriz Estratégica 3/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça até seu cumprimento.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Corregedora-Geral da Justiça
Portaria Nº 83/2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 19 de janeiro de 2022
Designa coordenação da Diretriz Estratégica CNJ 2/2022 no âmbito da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e
regimentais e,
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento do Tribunal
de Justiça, que confere a competência ao Corregedor para baixar atos necessários que visem a disciplinar os trabalhos afetos à
Corregedoria-Geral da Justiça;
CONSIDERANDO que as Corregedorias dos Tribunais, durante o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário, aprovaram as Metas Nacionais
e as Diretrizes Estratégicas das Corregedorias para 2022, alinhadas à Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026;
CONSIDERANDO a definição da Diretriz Estratégica 2/2022 da Corregedoria Nacional da Justiça, a saber: Assegurar a implementação do
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREIi) em todas as unidades de serviços do território nacional pelo Operador Nacional do
Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), e o seu funcionamento em plataforma única, com acesso universal, em conformidade com as
diretrizes legais e normativas;
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000001168-5,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, RONICLAY ALVES DE MORAIS, e o Assessor Jurídico, RULLIO
TEIXEIRA DEUSDARA, para coordenar e auxiliar, respectivamente, o cumprimento da DIRETRIZ ESTRATÉGICA 2/2022 da Corregedoria
Nacional de Justiça, autorizando-os a adotarem todas as providências necessárias ao seu cumprimento.
Parágrafo único. Caberá à Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN) o monitoramento e acompanhamento da
Diretriz Estratégica 2/2022 da Corregedoria Nacional de Justiça até seu cumprimento.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Corregedora-Geral da Justiça
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DIRETORIA GERAL
Portarias

Portaria Nº 115/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 25 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal
de Justiça;
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 20.0.000021499-0;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no âmbito do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve:
Art. 1º. Criar Comissão de recebimento de bens constante na nota fiscal nº 1791.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
I - Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula nº 352416;
II - Vinícius Fernandes Barboza, matrícula nº 352403;
III - Lily Sany Silva Leite, matrícula nº 352549.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 120/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 25 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal
de Justiça;
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 21.0.000027301-2;
CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Avaliação dos
bens, descritos no processo em epígrafe, resolve:
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo designado na Portaria DIGER nº 2831 (evento 4033896), publicada no Diário
da Justiça nº 5085, de 23.11.2021, às fls. 173.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

Termos de homologação
PROCESSO
21.0.000029477-0
INTERESSADO DIADM, DSG
ASSUNTO
Termo de Homologação Nº 3 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se de procedimento que tem por objeto o registro de preço para o fornecimento de gêneros alimentícios, conforme Termo
de Referência n° 469/2021.
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002,
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, o parecer da
ASJUADMDG (evento 4118237), bem como a classificação orçamentária e informação da DIVPODG na qual consta que o objeto
da demanda está ordenado à Proposta Orçamentária 2022 e ao Plano Plurianual do Poder Judiciário do
Tocantins (evento 4114881), ao tempo em que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 87/2021, haja vista o êxito do certame, no
qual foram adjudicados os Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 à empresa DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, perfazendo a importância
global de R$ 115.695,28 (cento e quinze mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme Ata da Sessão,
Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação (eventos 4108997, 4109017 e 4109027), para que produzam seus efeitos
jurídicos e legais.
Por conseguinte, determino o envio dos autos sucessivamente à:
1. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos;
2. SPADG para a publicação do presente Termo de Homologação;
3. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e
4. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitantemente, ao para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021
PROCESSO 21.0.000010571-3
CONTRATO Nº 1/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Elevadores - Ltda
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e chamada de
emergência, incluindo o fornecimento de peças e insumos, pertinentes aos elevadores instalados nas dependências do Anexo I
do Poder Judiciário.
VALOR: O valor mensal do presente Instrumento é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), perfazendo o valor global de R$
14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo todas as despesas e custos
diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início na data de sua assinatura, vigorando por um período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja condições e preços mais vantajosos para o CONTRATANTE de
acordo com o inciso II, do artigo 57, da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 19 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021
PROCESSO 21.0.000010571-3
CONTRATO Nº 2/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: B27 Comércio e Manutenção de Elevadores - EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e chamada de
emergência, incluindo o fornecimento de peças e insumos, pertinentes aos elevadores instalados nas dependências dos Fóruns
das Comarcas de Porto Nacional e Guaraí.
VALOR: O valor mensal do presente Instrumento é de R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais), perfazendo o valor global
de R$ 33.840,00 (trinta e três mil oitocentos e quarenta reais), pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início na data de sua assinatura, vigorando por um período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja condições e preços mais vantajosos para o CONTRATANTE de
acordo com o inciso II, do artigo 57, da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações.
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 19 de janeiro de 2022.

Extratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 82/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2020
PROCESSO 21.0.000001460-2
CONTRATO Nº 4/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: IPX Tecnologia - Ltda
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender as
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 72.552,45 (setenta e dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e
quarenta e cinco centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo no prazo de garantia e de subscrições dos softwares.
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 0100
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 78/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2021
PROCESSO 21.0.000031339-1
CONTRATO Nº 3/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Voar Turismo EIRELI - EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a
cotação, reserva, emissão, marcação de assentos e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais,
bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional, com disponibilização de sistema informatizado de
gestão de viagens corporativas (selfbooking), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), compreendendo todas
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários para assegurar as despesas com a execução do objeto deste
Contrato estão assegurados na Proposta Orçamentária para o exercício de 2022 do CONTRATANTE.
DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 40/2022
PROCESSO 22.0.000001818-3
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Sirlene Maria da Silva Alves
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 39/2022
PROCESSO 22.0.000001815-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Célia Silva Araújo
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social,
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Wanderlândia e Cidade de Wanderlândia.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2022.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38/2022
PROCESSO 22.0.000001822-1
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CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Samuel de Menezes Pereira
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2022.
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2/2022
PROCESSO: 21.0.000021947-6
DESTINATÁRIA: A.C.M.R.A - Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Alvorada
OBJETO: O presente Termo de Compromisso tem por objeto a doação de material reciclável, tais como papel, papelão, copos
descartáveis, garrafas de plástico, metais e outros resíduos recicláveis não perigosos, conforme termos do projeto Coleta
Seletiva Solidária, à DESTINATÁRIA, com o propósito de contribuir para a causa socioambiental, encaminhando resíduos à
reciclagem e gerando fonte de renda aos catadores cooperados, de acordo com o disposto no Decreto nº. 5.940, de 25 de
outubro de 2006, Resolução CNJ nº. 400/2021 e Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Compromisso terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, conforme disposto no artigo 3º, § 2º do Decreto nº. 5.940, de 25 de outubro de 2006.
DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2022.
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 3/2022
PROCESSO: 21.0.000021947-6
DESTINATÁRIA: Ascamares Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Sólidos de Palmas
OBJETO: O presente Termo de Compromisso tem por objeto a doação de material reciclável, tais como papel, papelão, copos
descartáveis, garrafas de plástico, metais e outros resíduos recicláveis não perigosos, conforme termos do projeto Coleta
Seletiva Solidária, à DESTINATÁRIA, com o propósito de contribuir para a causa socioambiental, encaminhando resíduos à
reciclagem e gerando fonte de renda aos catadores cooperados, de acordo com o disposto no Decreto nº. 5.940, de 25 de
outubro de 2006, Resolução CNJ nº. 400/2021 e Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Compromisso terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, conforme disposto no artigo 3º, § 2º do Decreto nº. 5.940, de 25 de outubro de 2006.
DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2022.
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 4/2022
PROCESSO: 21.0.000021947-6
DESTINATÁRIA: Cooperan - Cooperativa de Produção de Recicláveis do Tocantins - Ltda
OBJETO: O presente Termo de Compromisso tem por objeto a doação de material reciclável, tais como papel, papelão, copos
descartáveis, garrafas de plástico, metais e outros resíduos recicláveis não perigosos, conforme termos do projeto Coleta
Seletiva Solidária, à DESTINATÁRIA, com o propósito de contribuir para a causa socioambiental, encaminhando resíduos à
reciclagem e gerando fonte de renda aos catadores cooperados, de acordo com o disposto no Decreto nº. 5.940, de 25 de
outubro de 2006, Resolução CNJ nº. 400/2021 e Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Compromisso terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, conforme disposto no artigo 3º, § 2º do Decreto nº. 5.940, de 25 de outubro de 2006.
DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 200/2022, de 25 de janeiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Suspender as férias da servidora SAMIRA CAMPOS FEITOSA, matrícula nº 220963, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 25/01 a 08/02/2022, a partir de 25/01/2022 até 08/02/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 25/01 a 08/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 201/2022, de 25 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora LEURIANE TOLEDO FERREIRA, matrícula nº 358446, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 25/01 a 23/02/2022, a partir de 25/01/2022 até 23/02/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 202/2022, de 25 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora PAULA JORGE CATALAN MAIA, matrícula nº 352649, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 25/01 a 04/02/2022, a partir de 25/01/2022 até 04/02/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 25/07 a 04/08/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 203/2022, de 25 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora REGINA LUCIA CAVALCANTE NASCIMENTO, matrícula nº 131471, relativas ao
período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 24/01 a 22/02/2022, a partir de 24/01/2022 até 22/02/2022,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/09/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jose Carlos Ferreira Machado
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 79/2022, de 25 de janeiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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 licença para tratamento da própria saúde, do servidor WAGNER OLIVEIRA LEAL COSTA,
matrícula nº 47944, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE
DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 22/01/2022 a 28/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105664;
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
190352

CRISTOVAM AMARANTES SANTANA ESTATUTÁRIO PORTEIRO DE AUDITÓRIO 22/01/2022 à 28/01/2022

Publique-se. Cumpra-se.

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 204/2022, de 25 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOSE ANTONIO LOPES FARINHA, matrícula nº 269626, relativas ao período aquisitivo
2011/2012, marcadas para o período de 21/01 a 11/02/2022, a partir de 21/01/2022 até 11/02/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 21/11 a 12/12/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 205/2022, de 25 de janeiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor LUIS FERNANDO DUARTE, matrícula nº 121965, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 25/01 a 08/02/2022, a partir de 25/01/2022 até 08/02/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 12 a 26/09/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO
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Sessões: Terças - feiras, às 14h00.
1ª TURMA JULGADORA

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

2ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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