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

Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0002122-06.2020.8.27.2702/T
AUTOR: CONSTANCIO DIAS FERNANDES
Advogado: Dr. Cleber Robson da Silva – OAB/TO 4289-A
RÉU: BANCO BMG S/A
Advogado: Nihil
Intimação do requerido BANCO BMG S/A, acerca do recurso inominado, interposto no evento 20, do processo acima, para,
no prazo de 10 (dez) dias, oferecer contrarrazões, sob pena de preclusão e demais consequências legais.

ANANÁS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
Doutora VANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima Juíza de Direito da Única Vara Criminal e Execuções
Penais da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA virem ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR a acusado: EMANUEL RODRIGUES DA
SILVA NETO, brasileiro, solteiro, natural de Nazaré/TO, nascido aos 20.12.1996, filho de Vanderley Rodrigues e Maria Iracy da
Silva Portela, com endereço na Av. Betel, nº 786, centro, em Ananás/TO, atualmente estando com endereço incerto e não sabido
bem, da sentença proferida no evento 45, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 0001745-03.2018.8.27.2703, cuja
parte dispositiva final é o seguinte: “Diante do exposto, com fulcro no art. 344 c/c art.355, inciso II, ambos do Código de Processo
Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas in limine, com a
ressalva de decisão posterior em contrário ou até o trânsito em julgado da ação principal. Noutro passo, diante das informações
do evento 44, intime a Polícia Civil, por meio da autoridade policial, para que adote as providências necessárias e informe o
número dos autos de inquérito policial em que se apura os fatos aqui noticiados nestes autos, vinculando-o ao presente feito, no
prazo de 15 dias. Determino que a Escrivania Criminal alimente o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), nos termos
do artigo 289 – A, do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 5º, da Resolução n.º 137, do Conselho Nacional de
Justiça. Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ananás, 01 de setembro de 2020. Dra. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta - Juíza de
Direito”. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário
da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do
Tocantins, aos 03 de setembro de 2020. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
Doutora VANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima Juíza de Direito da Única Vara Criminal e Execuções
Penais da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA virem ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR a acusado: ROBERT LUIS DA SILVA
ARAUJO, brasileiro, Encarregado, CPF nº 429.030.843-00, filho de LUCIA MARIA DA SILVA ARAUJO, residente Rua dos
Bentivis, 433 - em frente a oficina São Lucas Radiadores - PARQUE OHARA - 78080340, Cuiabá - MT., atualmente com
endereço incerto e não sabido, da sentença proferida no evento 37, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 000172490.2019.8.27.2703, cuja parte dispositiva final é o seguinte: “Diante do exposto, Diante do exposto, julgo procedente o pedido
formulado na inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas in limine. Sem custas e sem honorários. Cientifiquese o Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se. Ananás, 01 de setembro de 2020. Dra. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta - Juíza de Direito”. E
para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do
Tocantins, aos 03 de setembro de 2020. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu.

ARAGUAINA

1ª vara cível
Boletins de expediente
Procedimento Comum Cível Nº 0009331-48.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: NEUTON LUZ FRAGOSO
RÉU: D’CRED PROMOTORA DE VENDAS, SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI ME - REVEL

ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4809 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020

3

DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 26: "Conforme preceitua o art. 103, CPC, “a parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”. Admitindo-se, contudo, no parágrafo único, que poderá postular em
causa própria desde que tenha habilitação legal, o que não é o caso dos autos. A manifestação da parte requerida, embora
tempestiva, não foi feita pela via correta, pois deveria ter sido apresentado por causídico devidamente constituído, a fim de que
fosse sanado o vício da capacidade processual. Diante disso, e, ainda, levando em conta que decorreu o prazo para
apresentação de defesa sem que fosse sanado o aludido vício, deve ser decretada a revelia da parte requerida, pois a
manifestação apresentada não pode ser recebida como contestação. Ademais, com a revelia, não há preliminares nem pontos
controvertidos a serem analisados e fixados, de modo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito, em conformidade
com o art. 355, inciso II, do CPC/15. Isso posto: 1 DECLARO o feito saneado e organizado; 2 AGUARDE-SE o prazo de
05(cinco) dias em cartório – artigo 357, §1º, CPC/2015. Após, estável esta decisão, faça-se conclusão para julgamento. Cumprase". INTIMAÇÃO AO REVEL.
Procedimento Comum Cível Nº 0030293-92.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: MARIA DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA
RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - REVEL
SENTENÇA - EVENTO 34: "...Diante desse quadro, verifico que, no caso, a parte requerida veio aos autos e apresentou
resposta através de advogado não constituído; tratando-se, portanto, de revelia, pois o prazo da contestação é preclusivo...3
DISPOSTIVO. Isso posto, com os fundamentos acima, acolho parcialmente os pedidos formulados na ação, a fim de: a)
DECLARAR a inexistência do contrato de previdência privada que ensejou os descontos na conta corrente da parte autora
denominados "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA"; b) CONDENAR o réu a restituir, na forma simples, o valor pago
indevidamente pela parte autora, até o limite de 60 (sessenta) parcelas a contar do ajuizamento da ação, cujo montante será
apurado em liquidação de sentença, sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice
INPC/IBGE, contados a partir desembolso de cada parcela. EXTINGO o procedimento com resolução do mérito, na forma do
artigo 487, I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas, taxa judiciária, despesas processuais e honorários advocatícios
de sucumbência que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC/15. 4 PROVIMENTOS. 4.1
oferecido recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões
e, após, com ou sem resposta, e não havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva, PROCEDA-SE conforme
NCPC, art. 1.010, § 3º. Nas contrarrazões, havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva, suscitada(s) pelo
recorrido(a)/apelado(a), INTIME-SE a parte apelante/recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se/apresentar
contrarrazões e, após, PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. 4.2 com o trânsito em julgado, CUMPRA-SE o
Provimento 09/2019 - CGJUS/TO, podendo o processo ser desarquivado a qualquer momento, a pedido da parte. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.
Procedimento Comum Cível Nº 0024558-78.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A - REVEL
SENTENÇA - EVENTO 32: "...Assim, desacompanhada a resposta da procuração judicial e não havendo requerimento
justificado, na mesma, de prazo para juntada em 15 (quinze) dias, decreto a revelia da parte requerida...3 DISPOSITIVO. Isso
posto, com os fundamentos acima, acolho parcialmente os pedidos formulados na ação, a fim de: a) DECLARAR a inexistência
do contrato de seguro que ensejou os descontos na conta corrente da parte autora; b) CONDENAR o réu a restituir, na forma
simples, o valor pago indevidamente pela parte autora, até o limite de 60 (sessenta) parcelas a contar do ajuizamento da ação,
cujo montante será apurado em liquidação de sentença, sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês e correção monetária
pelo índice INPC/IBGE, contados a partir desembolso de cada parcela. EXTINGO o procedimento com resolução do mérito, na
forma do artigo 487, I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas, taxa judiciária, despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC/15. 4
PROVIMENTOS. 4.1 oferecido recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
oferecer contrarrazões e, após, com ou sem resposta, e não havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva,
PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. Nas contrarrazões, havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva,
suscitada(s) pelo recorrido(a)/apelado(a), INTIME-SE a parte apelante/recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarse/apresentar contrarrazões e, após, PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. 4.2 com o trânsito em julgado, CUMPRASE o Provimento 09/2019 - CGJUS/TO, podendo o processo ser desarquivado a qualquer momento, a pedido da parte. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.

1ª vara da família e sucessões
Editais
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS-ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos que na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, processa-se a AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n°.
0014516-72.2016.8.27.2706, Chave 119181964216, proposta por JOÃO VICTOR NUNES FRANÇA, contra JOABSON ALVES
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FRANÇA, sendo o presente edital para a INTIMAÇÃO de qualquer terceiro interessado, dando-lhe conhecimento dos termos da
decisão inserida no evento 103, inclusive da PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE HASTA PÚBLICA inserido pelo Leiloeiro nomeado,
SR. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES- CPF 434.240.906-20, nos eventos 108 e 109. E para que chegue ao
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local.
OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0014516-72.2016.8.27.2706 e
chave 119181964216 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça
do
Estado
do
Tocantins.
Link
de
acesso
ao
processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de setembro do
ano de dois mil e vinte. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, técnica judiciária/mat. 87144, digitei e conferi
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS SUCESSORES COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a quantos o presente edital com prazo de 6 (seis) meses virem ou dele
conhecimento tiverem, que se processa neste Cartório da 1ª Vara de Família e Sucessões, os autos da Classe/Assunto "Herança
Jacente - Administração de Herança / Sucessões/ Direito Civil" nº 0009178-88.2014.8.27.2706 que figura como Autor MARIA DO
ESPIRITO SANTO NUNES DOS REIS VIDAL, e como Inventariado RAIMUNDO BASTOS DA LUZ, brasileiro, aposentado, viúvo,
filho de Maria Tereza Bastos, portador da CI/RG nº 206.231 SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 088.451.311-49, falecido nesta
cidade, em 08 de abril de 2014, conforme certidão de óbito matriculada sob o nº 126995 01 55 2014 4 00064 098 0027972 20,
foi expedido o presente Edital de CITAÇÃO para que os sucessores do falecido, bem como os credores venham a habilitar-se no
prazo de 6 (seis) meses contado da primeira publicação, que ocorrerá por 3 (três) vezes com intervalos de 1 (um) mês, na forma
do art. 741 do CPC, cientes de que não havendo manifestação no prazo fixado, serão considerados verdadeiros os fatos
declarados na inicial, prosseguindo a demanda com a declaração da vacância da herança na forma do art. 743 do CPC. E para
que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar
do fórum local. Araguaína-TO., 28 de julho de 2020. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, téc. judiciária, mat. 87144, digitei e
conferi.

1ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 (vinte) dias)
O DR. SÉRGIO APARECIDO PAIO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a todos quantos o presente
Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, se
processam os Autos do Procedimento Comum Cível Nº 0004591-81.2018.8.27.2706, proposto pelo MUNICIPIO DE
ARAGUAINA, em desfavor da empresa MAHLE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, sendo o presente
para CITAR a empresa MAHLE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 11.193.395/0001-02, na
pessoa do seu representante legal, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação em epígrafe,
para caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer defesa ao pedido, conforme o r. despacho proferido no evento 49 dos
referidos autos. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez
no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (31/08/2020). Eu, Juliana Martins
Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei. Juiz SÉRGIO APARECIDO PAIO
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 (vinte) dias)
O DR. SÉRGIO APARECIDO PAIO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI... FAZ SABER a todos quantos o presente
Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos,
se processam os Autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 5001064-80.2011.8.27.2706, proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO e o MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS, em desfavor de OTANILSON BALBINO BRASIL, JOSE EDISON FERREIRA
RIBEIRO, GENIRA BAIANO DA PENHA e DIVINO PEREIRA DA SILVA, sendo o presente para CITAR o requerido DIVINO
PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF 263.738.901-04, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, dos termos da
inicial, para caso queira apresentar defesa ao pedido no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o r. despacho proferido no evento
35 dos referidos autos. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (31/08/2020). Eu, Juliana
Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei. Juiz SÉRGIO APARECIDO PAIO
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Central de execuções fiscais
Às partes e aos advogados
EXECUÇÃO FISCAL Nº 00161968720198272706
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
RÉU: KARINE ALVES GONÇALVES MOTA
SENTENÇA: (...) 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. Honorários advocatícios quitados - evento 27. Considerando o fato de ter a quitação
do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais,
caso haja. Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo
recursal; 2. Intime-se o executado da presente sentença; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC,
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo,
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva,
e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Araguaína, 03 de setembro de 2020. SERGIO APARECIDO PAIO Juíz de Direito.

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 1619/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 02 de setembro de 2020
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de
04/09/2020 à 02/10/2020
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, a Excelentíssima Senhora LILIAN
BESSA OLINTO, Juíza de Direito, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 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, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012;
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017;
Considerando que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia;
Considerando as recentes medidas para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19), editadas pela Presidência do
TJTO e CGJUSTO, que alteram, excepcionalmente, o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins,
das 12h00 às 18h00.
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996.
R E S O L V E:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes
medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança;
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
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Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma:
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e
cumprimento de medidas de urgência;
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre,
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente
configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4°. Fica designado o Dr. Deusamar Alves Bezerra, Juiz de Direito, respondendo pelo Juizado Especial da Infância e
Juventude da Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução
nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 04/09/2020 às 11h59 do dia 11/09/2020.
§ 1º. Fica designada a servidora Joseni Henrique Cavalcante Oliveira, técnico judiciário, lotado(a) no Juizado Especial da
Infância e Juventude da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, pelo período compreendido entre
às 18h01 do dia 04/09/2020 às 11h59 do dia 08/09/2020, por meio do telefone de plantão (63)99971-7727.
§ 2º. Fica designada a servidora Leide Socorro Monteiro Vas, técnico judiciário, lotado(a) no Juizado Especial da Infância e
Juventude da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, pelo período compreendido entre às 12h00 do
dia 08/09/2020 às 11h59 do dia 11/09/2020, por meio do telefone de plantão (63)99971-7727.
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Lidianny Cristina Vieira Santos, telefone (63)99206-1916, para responder
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 4º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e de Goiatins.
Art. 5°. Fica designada a Dra. Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito, titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07
de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 11/09/2020 às 11h59 do dia 18/09/2020.
§ 1º. Fica designada a servidora Marcia Sousa Almeida, técnico judiciário, lotado(a) na 2ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63)99971-7727.
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Martins Nascimento Filho, telefone (63)99288-3079, para
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Valmir Coelho de Melo, telefone (63)99912-7754, para responder pelo respectivo
plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e de Goiatins.
Art. 6°. Fica designada a Dra. Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito, titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07
de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 18/09/2020 às 11h59 do dia 25/09/2020.
§ 1º. Fica designada a servidora Suzy Érika de Sousa Lima, técnico judiciário, lotado(a) na 2ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63)99971-7727.
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, telefone (63)99282-2002, para responder
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Patrícia Bento da Silva, telefone (63)99225-0081, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins.
Art. 7°. Fica designado o Dr. Álvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito, titular da 3ª Vara Cível da Comarca de
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 25/09/2020 às 11h59 do dia 02/10/2020.
§ 1º. Fica designada a servidora Keila Pereira Lopes Cruz, técnico judiciário, lotado(a) na 3ª Vara Cível da Comarca de
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63) (63)99971-7727.
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Bento Fernandes da Luz, telefone (63)98442-5866, para responder
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e de Goiatins.
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Art. 8º. Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão semanal, será substituído pelo magistrado seguinte, na ordem de
designação constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a
fim de que se dê a indispensável publicidade.
Art. 9°. A Secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
Art. 10. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 11. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no
Diário da Justiça.
Cumpra-se.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de setembro do ano
de dois mil e vinte (02/09/2020).
LILIAN BESSA OLINTO
Juíza de Direito - Diretora do Foro

ARAGUATINS

1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc.FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver,
que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos da Carta Precatória, Processo nº 0000255-94.2019.8.27.2707,
Chave de Acesso: 855465540219 que tem como Requerente: PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA e Executado: FRANCE
ANGRA PEREIRA DE SOUSA-ME (COMERCIAL DAVI), CNPJ nº. 26.852.010/0001-4, e, por este meio CITA-SE o executado
atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15(quinze) dias contestar a ação e indicar as provas que pretende
produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor, presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos,
conforme dispõe o artigo 307 do CPC. Tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: Defiro a citação por edital da
parte requerida que está em local incerto e não sabido. Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de revelia, nomeio como
curador especial para defender os interesses da parte requerida citada por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos
do art. 72, II do NCPC. Intime-se o curador da presente nomeação, concedendo-lhe vistas ao processo pelo prazo de 15 (quinze)
dias. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital, com as devidas
publicações. Pelo presente fica intimada a parte devedora da designação supra, caso não seja encontrada para a intimação
pessoal. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de setembro do
ano 2020. Eu, (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária, que digitei. Juiz José Carlos Tajra Reis Junior– Titular da Vara Cível
da Comarca de Araguatins-TO.

AURORA

1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Aurora do
Tocantins, 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 1ªEscrivania Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº
00003779520198272711, que o Ministério Público Estadual move contra o acusado JADER DA COSTA LOURENÇO, brasileiro,
solteiro, letreiro, nascido aos 23/07/1988 em Goiânia-GO, filho de Joaquim da Costa Torres e de Eva Estevam Lourenço, inscrito
no CPF sob o nº 030596021-07, residente em lugar incerto e não sabido, por infração tipificada no artigo 155, §1º e § 4º, incisos I
e IV, todos do Código Penal, e como o referido réu não foi encontrado, mandou o MM. Juiz de Direito expedir o presente Edital
de Citação para dentro do prazo de 10(dez) dias, responder à acusação, por escrito, através de advogado constituído, caso não
possua condições financeiras para constituí-lo, lhe será nomeado Defensor Público, em sua defesa o acusado poderá arguir
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. E, para que chegue ao conhecimento do
acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do
edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do
Tocantins, Estado do Tocantins, aos 04(quatro) dias do mês setembro de 2020. Eu, Rosanne Pereira de Souza, Escrivã Judicial,
o digitei e conferi.
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EDTIAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Aurora do
Tocantins, 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 1ª Escrivania Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº
00002393120198272711, que o Ministério Público Estadual move contra o acusado USIEL DOS SANTOS SILVA, brasileiro,
união estável, ocupação desconhecida, nascido aos 02.08.1998, natural de Ruy Barbosa-BA, filho de Edson Santos da Silva e de
Sueli Soares dos Santos, portador da Carteira de Identidade com RG nº14931776-05, residente em lugar incerto e não sabido,
por infração tipificada no artigo 58, “caput”, da Lei de Contravenções Penais cumulada com o art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, e
como o referido réu não foi encontrado, mandou o MM. Juiz de Direito expedir o presente Edital de Citação para dentro do prazo
de 10(dez) dias, responder à acusação, por escrito, através de advogado constituído, caso não possua condições financeiras
para constituí-lo, lhe será nomeado Defensor Público, em sua defesa o acusado poderá arguir 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. E, para que chegue ao conhecimento da acusada e que no
futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e
publicado no Diário da Justiça deste estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, Estado do
Tocantins, aos 31 dias do mês agosto de 2020. Eu, Rosanne Pereira de Souza, Escrivã Judicial, o digitei e conferi.

COLINAS
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
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 CITA
a acusada DIVINA MÁRCIA DE SOUSA, brasileira, nascida em 23 de março de 1.979, filha de Marisa de Sousa Brito, portadora
da carteira de identidade RG n.° 4178853 – SSP/GO e do CPF n.° 891.563.821-20, nos autos de ação penal nº 000326157.2020.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o
prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor,
no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no
“Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta
cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 31 de agosto de 2020. Eu, _____ (Lorena A. Menezes
REis Rocha), servidora de cartório, lavrei e subscrevi.

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
Ação Penal Nº 0002056-95.2017.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: WILZA JESUS BRANDAOADVOGADO:
KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) RÉU: SAMUEL FERNANDES ROSA ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) RÉU:
MARINALVA CARVALHO DE SOUSA ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) RÉU: JEAN MOREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) RÉU: CLORISVALDO PEREIRA DE ARRUDA ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA
(DPE) O Dr 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 JEAN MOREIRA DE OLIVEIRA5, brasileiro,solteiro, serralheiro, natural de Colinas doTocantinsTO, nascido em 12/06/1998, filho deAlcizo Bento de Oliveira e Luzia Moreira Correa, RG n° 6791154 SSP/PA, residente narua
Costa e Silva, n° 173, setor Campinas, nacidade de Colinas do Tocantins-TO; nos autos de ação penal nº 000205695.2017.8.27.2713, 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 202. 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
03 de setembro de 2020. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
Ação Penal Nº 0002056-95.2017.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: WILZA JESUS BRANDAO ADVOGADO:
KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) RÉU: SAMUEL FERNANDES ROSA ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) RÉU:
MARINALVA CARVALHO DE SOUSA ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) RÉU: JEAN MOREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA (DPE) RÉU: CLORISVALDO PEREIRA DE ARRUDA ADVOGADO: KÁTIA DANIELA NÉIA
(DPE) O Dr 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 SAMUEL FERNANDES ROSA4, brasileiro,solteiro, eletricista de automóveis, natural deColinas do
Tocantins-TO, nascido em19/09/1949, filho de Homero Fernandes deSousa e Marilene Saraiva Rosa, RG n° 895.8382ª via
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SSP/TO, CPF n° 021.770.421-27,residente na rua Goianésia, n° 680, setor NovoPlanalto, na cidade de Colinas do Tocantins-TO;
nos autos de ação penal nº 0002056-95.2017.8.27.2713, 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 202. 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 03 de setembro de 2020. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, lavrei e
subscrevi.

DIANÓPOLIS
Vara cível
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
O DOUTOR JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na
forma da Lei e no uso de suas atribuições, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que neste Juízo e Secretaria, se processam os autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 0002989-54.2020.8.27.2716,
promovida por ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face de KLAUS ADALBERT HOLZAPFEL CPF nº 800.640.945-53, autuada em 15/05/2020; e que é expedido o presente Edital para ciência aos eventuais interessados se
manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 34 do Decreto Lei nº 3365/41, que o requerido KLAUS ADALBERT
HOLZAPFEL foi expropriado do imóvel descrito na inicial, nos termos do dispositivo da r. Sentença do evento 25, nos autos em
referência: “Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no art. 487, III, “a” do Código de
Processo Civil, no artigo 40 do Decreto-Lei 3.365/41 e artigo 10 da Lei nº 9074/95, para que seja constituída definitivamente a
servidão administrativa das linhas de energia elétrica, com a imissão definitiva da empresa ENERGISA TOCANTINS
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A na posse da área necessária à implementação e manutenção do gravame de direito
público; e, acolhendo o laudo pericial, homologando os cálculos apresentados dos valores correspondentes à indenização
devida”. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, o presente EDITAL será publicado no Diário Eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na rede mundial de computadores. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Dianópolis-TO, aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2020. Eu, MAICON DENER FERNANDES, Técnico(a) Judiciário(a), o
digitei. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR. Juiz de Direito

FORMOSO DO ARAGUAIA
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
Edital de citação – prazo de 15 dias
PROCESSO nº. 0000103-10.2019.8.27.2719
Ação Penal
Autor: O Ministério Público Estadual
Acusado: JOSUE PINHEIRO CIRQUEIRA e outro
O Doutor Luciano Rostirolla, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal, nº 0000103-10.2019.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o denunciado:
JOSUE PINHEIRO CIRQUEIRA, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 10/07/1986, natural de Miranorte/TO, RG
N°654.101, SSP/TO e CPF N°002.653.881-47, filho de Jacinto Cirqueira Ribeiro e Maria da Gloria Pinheiro Cirqueira, residente
em lugar incerto e não sabido, como incurso na sanção do artigo 129, §2°, inciso V, c/c artigo 29, ambos do Código Penal. Como
este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da diligência, fica
citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo
396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008, oportunidade em que poderá argüir preliminares e invocar todas as razões
de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas.
Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 4 de setembro de 2020. Eu, Carlos
Eduardo da Costa Arantes, Escrivão Criminal, lavrei o presente.

GURUPI
1ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos
de Ação Monitória, processo nº 0010087-82.2014.8.27.2722 por Fundação UNIRG em desfavor CARLOS MAGNO SILVA
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SANTOS FILHO, sendo o presente para CITAR o requerido CARLOS MAGNO SILVA SANTOS FILHO, inscrito no CPF (MF)
sob o nº 024.094.603-05 estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia
devida. Ficando ciente que o pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com
honorários de advogado no importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido
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 e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, aos 04 de Setembro de 2020. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu.

2ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal: 0009871-14.2020.8.27.2722
Chave do processo: 258515159320
Acusado: ISMAEL DE TAL
O Dr. GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito em substituição na 2ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial
ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos da Ação Penal n.º 000987114.2020.8.27.2722 e Chave nº258515159320 que a Justiça Pública como autora move contra ISMAEL DE TAL, vulgo “Titoco”,
brasileiro, residente na Rua 21- A, esquina com Avenida Amapá, Setor Alto dos Buritis, Gurupi-TO, atualmente em lugar incerto e
não sabido, como incurso nas penas previstas no Art. 217-A, do Código Penal. E, para que chegue ao conhecimento do(a)
acusado(a), expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, ficando assim, citado e intimado
para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada, ser-lhe-á nomeado um Defensor
Público, ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo prazo assinalado acima, a fim de que ele possa oferecer resposta à
acusação, por escrito, e promover-lhe a defesa na ação em epígrafe. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi,
Estado do Tocantins, 31/08/2020. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri.

3ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM 20 DIAS
CITANDO:PROTEC CRED, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.733.755/0001-29, atualmente em
lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação deAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE PERDAS
E DANOS C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, que lhe é proposta por NEIDIANE MORAIS DE ANDRADE,
brasileira, divorciada, auxiliar de dentista, portadora da Carteira de Identidade n.º 602.716 2ª Via SSP/TO e inscrita no Cadastro
das Pessoas Físicas sob o n.º 017.090.191-23, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e
confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor
na inicial) REQUERENTE: NEIDIANE MORAIS DE ANDRADE SOUSA. REQUERIDO: PROTEC CRED AÇÃO: Procedimento
Comum Cível. Processo: nº 0003514-52.2019.8.27.2722 . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu , técnica
judiciária que digitei e subscrevi. José Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
CITANDO:PROTEC CRED, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.733.755/0001-29, atualmente em
lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação deAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE PERDAS
E DANOS C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, que lhe é proposta por NEIDIANE MORAIS DE ANDRADE,
brasileira, divorciada, auxiliar de dentista, portadora da Carteira de Identidade n.º 602.716 2ª Via SSP/TO e inscrita no Cadastro
das Pessoas Físicas sob o n.º 017.090.191-23, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e
confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor
na inicial) REQUERENTE: NEIDIANE MORAIS DE ANDRADE SOUSA. REQUERIDO: PROTEC CRED AÇÃO: Procedimento
Comum Cível. Processo: nº 0003514-52.2019.8.27.2722 . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu , técnica
judiciária que digitei e subscrevi. José Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de Direito.

NOVO ACORDO

1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os
autos de Imissão na Posse n. 0001041-17.2015.8.27.2728, proposta por JOÃO BATISTA CIRQUEIRA ROCHA, brasileiro,
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divorciado, aposentado, portador da cédula de identidade nº 35.786-SSP/TO, inscrito no CPF nº 085.650.231-68, com a
finalidade de que seja concedida a imissão na posse do imóvel rural localizado no Município de Lagoa do Tocantins - TO,
denominado como lote 98, do Loteamento Caracol, 6ª Etapa e, uma vez que os Requeridos JOSÉ ALVES DA SILVA,
qualificação ignorada, RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS, qualificação ignorada, MANOEL BATISTA DOS SANTOS,
qualificação ignorada, ROSILIA ALVES DOS SANTOS e seu esposo RIVADAVIA REIS ROCHA, qualificação ignorada, MARIA
DAS GRAÇAS DIOGENES DOS SANTOS e seu esposo DOMINGOS DIAS DOS SANTOS, qualificação ignorada, MARIA JOSE
PINTO DOS REIS e seu esposo JOSE HORLEI BARREIRA DOS REIS, qualificação ignorada, MARIA ELI DE SOUZA NUNES e
seu esposo MANOEL DE JESUS DOS SANTOS, qualificação ignorada, e eventuais terceiros que tenham residência na
área, encontram-se em local incerto e não sabido, ficam CITADOS POR EDITAL dos termos da presente ação e, para
que, no prazo de 20 (vinte) dias, contestar a presente ação, e caso não seja contestada, se presumirão aceitos pelo réu, como
verdadeiros, os fatos não impugnados (art. 341 CPC). Tudo conforme despacho a seguir transcrito: “(...) Com relação aos réus
não citados, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias. Não havendo manifestação, a Defensoria deve atuar como
curador devendo ter vista dos autos. Após a réplica, voltem conclusos. Aline Marinho Bailão Iglesias. Juíza de Direito.”. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no
Diário da Justiça deste Estado e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do
Tocantins, aos 03 de setembro de 2020. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os
autos de Procedimento Comum Cível n. 00008734520168272739, proposta por, ANTONIO JOSÉ PALANGANA, inscrito no CPF
sob o n°. 236.196.439-20, casado sob o regime de comunhão universal de bens com ISILDA CAMPANER PALANGANA, inscrita
no CPF n°. 517.928.189-04, DENIS CAMPANER PALANGANA, inscrito no CPF sob o n°. 033.056.799-30, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens com DENISE CRISTINA GOBBE, inscrita no CPF n°. 028.169.679-99 e FELIPE CAMPANER
PALANGANA, inscrito no CPF sob o n°. 053.190.689-21 e, uma vez que o Requerido LENINE DOS SANTOS, qualificação
ignorada, encontra-se em local incerto e não sabido, fica CITADO POR EDITAL dos termos da presente ação e, para, no prazo
de 30 (trinta) dias, contestar o feito, e caso não seja contestada, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos não
impugnados (art. 341 CPC). Tudo conforme despacho a seguir transcrito: “(...) Considerando que não há qualquer possibilidade
de se localizar mais dados de Lenine Dos Santos, determino a correção do eproc para retirada do CPF errado e expedição de
edital de citação do mesmo com prazo de 30 dias. Não havendo resposta, vistas ao Defensor-Curador.". E, para que chegue ao
conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça
deste Estado e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos
02 de setembro de 2020. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei.

PALMAS
2ª vara da fazenda e registros públicos
Editais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS COM PRAZO DE (30 DIAS)
Autos: 0021955-02.2015.827.2729
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 tiverem conhecimento que, pelo
expediente da 2-ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins,
onde tramitam os Autos 0021955-02.2015.827.2729 Ação Popular, promovida por Bernardo Olive dos Santos, em desfavor da
Fundação Universidade do Tocantins, Estado do Tocantins, Genoveva Correia Glória de Souza, Elisangela Gloria Cardoso e
Eliane Maria Glória Cardoso. A presente ação visa responsabilizar a atual Reitora da Universidade do Tocantins - UNITINS por
ter, na condição de gestor público, incidido na prática de NEPOTISMO no âmbito do Poder Executivo do Estado do Tocantins, ao
nomear e autorizar a permanência para cargos comissionados terceiros com relação de parentesco consangüíneo. O MM. Juiz
determina a expedição e publicação do presente edital, com a finalidade de notificar todo e qualquer cidadão para que, querendo,
dar continuidade à mesma ação, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 9.º, c.c. o art. 7e, inc. II, ambos da Lei n .º
94.717/65. 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, 13 de agosto de 2020. Eu, Vitória Coelho Milhomem, Técnica Judiciária
que o digitei e subscrevi. Ass. JOSE MARIA LIMA. Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)
Autos: 0005885-31.2020.8.27.2729
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
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Juízo e Escrivania, processam os autos de ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL registrada sob o n.º 000588531.2020.8.27.2729/TO na qual figura como requerente ESTADO DO TOCANTINS requeridos EDMAR RIBEIRO
SOARES/RICARDO DE BRITO SOARES. É o presente para CITAR a parte requerida RICARDO DE BRITO SOARES,
brasileiro, estado civil solteiro, nascido em 26/12/1971, portador do CPF 589.273.361-00 e do RG nº 439.307 SSP/TO,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da presente ação, para que no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o
pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput).Bem como para querendo no prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de
EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do NCPC, conforme o caso (NCPC, art. 915). Ficando CIENTE que: a) caso de
integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); b) no
prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (NCPC, art. 916). 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, 27 de agosto 2020. Eu, Vitória Coelho Milhomem, Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. Ass.
JOSE MARIA LIMA. Juiz de Direito.

3ª vara cível
Intimações às partes
Fica a parte requerida INTIMADA do teor da Sentença proferida nos autos conforme abaixo descrito:
AÇÃO: 5005408-69.2010.827.2729
REQUERENTE: RODES ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA
REQUERIDO: BRASIL TELECOM CELULAR S/A
EDITORA VENEZA DE CATÁLOGOS LTDA
INOVE PUBLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
SENTEÇA: “(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo de cumprimento de sentença por perda superveniente de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do artigo 771, parágrafo único
c/c o artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Em decorrência do princípio da causalidade, eventuais custas ficarão
a cargo da parte executada. Para fins de habilitação do crédito junto ao juízo da recuperação judicial,
inicialmente remetam-se os autos à Contadoria para atualização da condenação até 20.06.2016. Em seguida, intimem-se
as partes para se manifestarem do cálculo. Caso não haja impugnação, à Escrivania para que emita a respectiva certidão
de crédito e, após, dar baixa nos autos. Intime-se. Cumpra-se. .” Palmas-TO, 30 de junho de 2020. PEDRO NELSON DE
MIRANDA COUTINHO – JUIZ DE DIREITO.

Editais de intimações com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e 3ª Vara Cível tramitam a Ação de Cumprimento de Sentença nº 5004371-07.2010.8.27.2729 proposta por
DEFENSORIA PÚBLICA em desfavor de SOL NASCENTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CLEBER SEBASTIÃO DA
SILVA, CPF 439.910.577-87 e CLÉA MARIA DA SILVA, CPF 330.777.207-44. FICA(M) INTIMADOS os EXECUTADOS,
atualmente em locais incertos e não sabidos, para que, efetue(m) o pagamento voluntário do débito dos autos, conforme cálculos
apresentados pela parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de
multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente
expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). Fica(m) CIENTE(S),
ainda, de que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais conseqüências
legais. Valor do débito: R$7.926,28. FICA(M) ADVERTIDO(S) o(s) requerido (s) de que lhe(s) será nomeado curador em caso da
ausência de sua manifestação. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, 05 de maio de
2020. Eu, Flávia Flor Braga, Escrivã em substituição na 3ª Vara Cível, o fiz digitar e atesto ser autêntica a assinatura do MM.
Juiz, abaixo lançada.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei, etc
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3ª Vara Cível
tramita a Ação de USUCAPIÃO nº 5018664-74.2013.8.27.2729 proposta por NILTON MEDEIROS GUARANI em desfavor
de CATHERINE WEBER REASONER, ESPÓLIO DE ALBERT JAMES REASONER e DON REASONER. FINALIDADE: FICAM
EVENTUAIS INTERESSADOS CITADOS para nos termos da ação de USUCAPIÃO ajuizada pelo autor NILTON MEDEIROS
GUARANI em desfavor dos requeridos CATHERINE WEBER REASONER, ESPÓLIO DE ALBERT JAMES REASONER e DON
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REASONER envolvendo o imóvel abaixo descrito. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: imóvel localizado na Quadra 106 Norte, Alameda
09, Lote 28 – Plano Diretor Norte, nesta cidade, totalizando uma área de 465,50m²(quatrocentos e sessenta e cinco virgula
cinquenta metros quadrados). O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecumento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, sendo que uma via será fixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como serpa publicado na forma da lei.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, em 25/08/2020. Eu, HARTHEMYZA KATIENNE
DE FATIMA LIMA ALVES, Técnica Judiciária da 3ª Vara Cível, digitei e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz de Direito,
abaixo lançada.

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5001921-28.2009.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: M.A ALMEIDA ALVES- CNPJ/CPF nº 06212182000140:
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0009903-08.2014.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOAO AMARILDO FILETTI- CNPJ/CPF nº 143.108.132-91:
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5002382-97.2009.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: LUZIA SONIA MURÇA DE ANDRADE- CNPJ/CPF nº 783.715.20182: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0042660-84.2016.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MAICON DOS SANTOS RAMOS- CNPJ/CPF nº 008.710.711-26:
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5009365-44.2011.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARCOS SILANE RODRIGUES MARTINS- CNPJ/CPF nº
822.101.361–72: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme
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extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0017535-80.2017.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: VALDEVINA NEVES DOS SANTOS- CNPJ/CPF: n°
38139747000106, e seu(s) sócio(s) solidário(s) VALDEVINA NEVES DOS SANTOS- CPF nº 216.713.461-49, INTIMADO para,
caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta)
dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0026145-71.2016.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARCELLUS QUINTA BARBOSA- CNPJ/CPF nº 796.281.761.53:
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5002543-73.2010.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: J C DE SOUZA- CNPJ/CPF nº 01887865000184: INTIMADO para,
caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta)
dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0041472-56.2016.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: REGINALDO AIRES RODRIGUES- CNPJ/CPF nº 485.408.541-04:
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0042234-72.2016.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: WILSON VIANA DE SOUSA- CNPJ/CPF nº 781.451.041-49:
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000885-48.2009.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: AFONSO ALVES DE OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº 179.188.982-49:
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5001551-49.2009.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ELIEDIS ALVES DA SILVA - ME- CNPJ/CPF nº
07070375000177: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5002392-44.2009.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº 300.804.871-49:
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0039130-09.2015.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: RONALDO MOACIR DOS SANTOS- CNPJ/CPF nº 386.986.68100: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0041293-25.2016.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOSEPH FREDERICO DOS MARTIRES VALADARES- CNPJ/CPF
nº 025.149.301-62: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC,
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0041854-15.2017.8.27.2729 , que lhe
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: OLAVIO HENRIQUE DA SILVA- CNPJ/CPF nº 310.862.251-04:
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os
autos de Execução Fiscal nº 0001783-34.2018.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de J K
EMPRESTIMOS LTDA, CNPJ/CPF nº 12165351000131, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido, 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, com fulcro nos artigos
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Custas quitadas. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____,
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os
autos de Execução Fiscal nº 0014822-35.2017.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de AUTO PEÇAS
GLOBO COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA., CNPJ/CPF nº 00394424000188, sendo o mesmo para INTIMAR a parte
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida
no evento n.º 53 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE
EXECUÇÃO FISCAL. 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 Custas quitadas. Honorários já foram pagos no âmbito
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO
CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas –
TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os
autos de Execução Fiscal nº 5035344-37.2013.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de 10221954000188,
CNPJ/CPF nº E B PARENTE FILHO - M E, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em
lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 70 dos autos em epígrafe, a
seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e
925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. EXPEÇA-SE o
respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante no valor de R$ 762,63 (setecentos e
sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), com seu respectivo rendimento, constrito via BacenJud no evento 66.
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA
Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de
maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os
autos de Execução Fiscal nº 5000166-61.2012.8.27.2729 , proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de A. D.
MENDES, CNPJ/CPF nº 04599906000125, bem como do(s) seu(s) sócio(s) solidário(s) APARECIDA DINIZ MENDES GURGEL
-CPF n° - 971.901.281-15,sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 58 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:
ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos
do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou
valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que
o respectivo alvará deverá ser expedido 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os
autos. Intimem-se. Cumpra-se. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os
autos de Execução Fiscal nº 0045014-82.2016.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de MENEZES &
ARAUJO LTDA - ME, CNPJ/CPF nº 12823011000150, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 46 dos autos
em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via
BACENJUD que o respectivo alvará deverá ser expedido 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____,
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS)
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação Penal nº 0009913-81.2016.827.2729
Denunciado: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA
O Juiz titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Palmas –
TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal 0009913-81.2016.827.2729 tendo como Denunciado:
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, brasileiro, natural de São Miguel do Tapuio-PI, união estável, nascido em 12/12/1968, filho
de Francisco de Sousa Cruz e de Maria da Cruz Sousa, pedreiro, portador do RG 2.205.851- SSP/PI e CPF 006.280.273-97 e
como o denunciado se encontra atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença
proferida conforme dispositivo a seguir transcrito: “(...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz
respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O
PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da
extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor
depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta
sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se
Ministério Público, Assistência da Acusação e Defesa, bem como as pessoas que figurarem na condição de vítima(s) ou
representante(s) legal(is) e o(s) autor(es) do(s) fato(s), no que couber. providencie-se o necessário e ultimadas as providências,
arquivem-se os autos. (...). “PalmasTO, 02 de maio de 2019.”. E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente
edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 30 de julho de 2019. Eu, Marivan
Eloy Gomes, matricula 102979, digitei.
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Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00495547120198272729
Denunciado: LUCIANO BATISTA DA LUZ
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00495547120198272729 , tendo como
Réu: LUCIANO BATISTA DA LUZ, brasileiro, união estável, pintor, natural de Porto Nacional/TO, portador do RG nº.
1.042.066 SSP/TO, e inscrito no CPF sob o nº. 031.567.911-56, nascido aos 08 de abril de 1991, filho de Marlene Batista de
Souza e Mazolene Nonato da Luz, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO
pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...) Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe como
incurso nas penas do Código Penal, artigos 129, §9º e 147, c/c artigo 61, II, letras ?f? e ?h?, do mesmo código e na modalidade
de concurso material (art. 69), tudo na forma prevista na Lei 11.340/06. Individualização da(s) pena(s) Reconhecida a
caracterização de concurso material, segue a fixação de cada infração, viabilizando o englobamento ao final. Atento aos
comandos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, consoante os fundamentos que seguem: 1ª
fase: Na falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que repute
desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as modulares com utilização
de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo penal. De todo modo, no
tocante à personalidade, merece destaque o fato de maior periculosidade em virtude da reiteração de condutas envolvendo
violência doméstica contra a mulher, com abuso confessado na ingestão de bebidas alcoólicas, no mesmo contexto de
persecuções anteriores (vide ações penais envolvendo a mesma vítima e ainda embriaguês ao volante conforme ressaltado na
denúncia pela acusação: autos 0005690-80.2019.827.2729, 0030968-83.2019.827.2729, 0031776-25.2018.827.2729 e 003284155.2018.827.2729). Aferível que sua índole, perceptível pelas atitudes, é maculada como exteriorizado nas várias etapas de seu
ciclo vital e social, consistente em história pessoal desqualificada neste particular. O(s) registro(s) outro(s) verificado(s), não
levado(s) em conta relativamente aos antecedentes e reincidência, deve(m) ser aqui sopesados, como síntese das qualidades
morais e sociais da pessoa, indicadoras de que o ilícito não constituiu simples episódio acidental na vida do denunciado. Análise
negativa no que diz respeito à personalidade. Assim, nesta 1ª fase, importante destacar que a existência de uma única
circunstância judicial desfavorável, justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal (STF – RHC 101576). Tenho utilizado
do critério objetivo/subjetivo (muito bem esmiuçado no corpo do AREsp 1072492/STJ) de incremento proporcional por cada vetor
negativo, lastreado na divisão da pena máxima abatida do quantitativo mínimo, por oito circunstâncias judiciais legais a serem
valoradas (36 meses menos três, divididos por oito circunstâncias, resultando em 4,125 meses por cada). Houve apenas uma
circunstância com análise negativa, totalizando 4 meses, que devem ser somados à pena mínima de 3 meses. Por tal resultado,
fixo a pena base em 07 (sete) meses de detenção. 2º Fase: Não há ATENUANTE a considerar. As AGRAVANTES do Código
Penal artigo 61, inciso II, letras e) e f) não podem ser aplicadas em se tratando de condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º
— sob pena de caracterização de bis in idem. Sem alteração da pena nesta fase. se. 3º Fase: Inexistem minorantes ou
majorantes a serem levadas em consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela
qual torno-a definitiva em 07 (sete) meses de detenção. Reconhecido o concurso material, a pena concreta será o resultado da
cumulação das penas, nos termos do CP, art. 69. DA PENA CONCRETA FINAL Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta
final como consequência das dosimetrias supracitadas, resultando no total de 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Do
cumprimento da pena concreta final Considerando a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, a pena corporal
deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto (CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado a ser indicado pelo Juízo de
Execuções Penais, inclusive estipulação sobre a participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da
pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Tenho por incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal medida não seria adequada, tampouco
socialmente recomendável para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos apenados com aplicação da Lei 11.340/06 (STJ –
HC 290650). Por outro lado, concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos — com fulcro no
Código Penal, art. 77. Nos moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica relegado ao Juízo da Execução o estabelecimento das
condições a serem observadas (STJ – REsp 69740), inclusive participação nas oficinas da palavra como requisito para o
cumprimento da suspensão da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Do
mesmo modo, a detração e/ou intercorrências outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 7.210/84, art. 66,
III). Estando o denunciado solto em relação a estes autos, deixo de decretar a sua prisão preventiva, possibilitando eventual
recurso no estado em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º). A acusação registrou na denúncia a necessidade de fixação na
sentença de valor mínimo devido a título de indenização, o que merece ser acatado de acordo com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, consoante a tese extraída do RESP respectivo (Tema 983): ?Nos casos de violência contra a mulher
praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que
haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de
instrução probatória”. Fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) como valor mínimo para fins de reparação de danos (CPP,
art. 387, IV), sem prejuízo de que a pessoa interessada promova pedido complementar no juízo cível diverso que não este
especializado. Condeno aqui o acusado ao pagamento das custas processuais, reservada a possibilidade de ser postulada a
isenção ou suspensão da execução, nos termos da lei e diretamente no Juízo da Execução. Disposições finais Respeitada
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eventual alteração pela instância superior, oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado — deverá a Serventia adotar
as seguintes providências, adequando-as ao resultado: Expedição de Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de Soltura, no que
couber (e respectivos cadastramentos); Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas legais ou normativas a respeito e,
surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação; Inscrição do nome do condenado no rol dos
culpados; Comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15, III da Constituição da República Federativa do
Brasil; Inscrição e/ou comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais; Expedição das guias de execução penal,
inclusive custas, com encaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. Fica esta sentença publicada quando da sua
inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da vítima
e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o
necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 17 de junho de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE
SOUZA. JUIZ DE DIREITO. E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da
Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 14/08/2020. Eu, THAIS DE OLIVEIRA GOMES, digitei. Dr. Antiógenes
Ferreira de Souza – Juiz de Direito.

PARAÍSO

2ª vara cível, família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição
PUBLICAÇÃO EDITAL Nº 1232069 DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias –
1ª Publicação
PROCESSO N° 0000837-56.2018.8.27.2731/TO
AUTOR: TEREZINHA MARQUES SANTIAGO
RÉU: JUVENIL MARQUES SANTIAGO
O Excelentíssimo Senhor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO
DE INTERDIÇÃO sob o nº. 0000837-56.2018.8.27.2731, requerida por TEREZINHA MARQUES SANTIAGO em face de
JUVENIL MARQUES SANTIAGO, sentenciada em 14 de Abril de 2020 (ev. 91), a qual segue transcrita: "1. Relatório. Os
presentes autos estão autuados com a classe de “Interdição” e com o assunto “Nomeação, Curatela, Família, DIREITO CIVIL”,
em que figura como autora TEREZINHA MARQUES COELHO e como réu JUVENIL MARQUES SANTIAGO. Pede a autora seja
o requerido submetido à curatela, bem assim seja ela nomeada ao cargo de curadora. Para tanto, argumenta, em síntese, que:
a) é genitora do interditando, o qual é solteiro e não possui filhos; b) é a responsável por dispensar os cuidados necessários ao
requerido; c) o interditanda é acometido por “deficiência mental (CID F70) e epilepsia (CID G40), com atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor (DNPM)”, sendo incapaz de gerir os atos de sua vida. Instruindo o pedido vieram os documentos anexados aos
eventos 1 e 11, dentre eles os documentos pessoais das partes (ev. 1, CERTNASC5, DOC PESS6 e ev. 11, CERTCAS2) e laudo
médico (ev. 1, LAU7). Curatela provisória instituída no evento 26, tendo sido a autora nomeada curadora provisória do réu, a qual
prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (ev. 39). A requerida foi citada (ev. 36), compareceu à
audiência de interrogatório designada, onde, através de curadora especial nomeada, ofereceu contestação, pugnando pela
improcedência do pedido (ev. 40). A pedido do Ministério Público (ev. 40), foi solicitada perícia pela Junta Médica do TJTO. O
laudo da Junta Médica está anexado no evento 61. As partes foram intimadas dos laudos (evs. 62 e 89). A autora pede o
julgamento do feito, reiterando os pleitos da inicial (ev. 64). A curadora especial manifestou ciência (ev. 91). Instado, o Ministério
Público aviou parecer manifestando-se pela procedência do pedido inicial (ev. 69). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação.
Considerando o procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta
julgamento. Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os
pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. Impede verificar a
existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se o requerido à interdição parcial, bem assim se a autora reúne as
condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curadora. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita aos
direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada
de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não,
adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a
curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso em tela, o requerido JUVENIL
MARQUES SANTIAGO deve realmente ser interditado, pois, examinado (ev. 61), concluiu-se que possui “quadro de déficit
cognitivo leve a moderado com limitações para a vida habitual e civil”, tendo sido diagnosticado com “Retardo mental leve (CID
F70)”. A partir dos quesitos apresentados por este Juízo, o perito ainda concluiu que, devido o transtorno mental do requerido,
não existem atos da vida civil que possa praticar. Diante, pois, das observações do médico, especialmente o fato de o requerida
não ter sozinho condições de administrar seus bens, afigura-se necessário submetê-lo à curatela, para tutela de seus próprios
interesses. Quanto à pessoa do curador, extrai-se que a autora é a pessoa mais indicada, pois, além de ter legitimidade para
exercê-la (art. 747, II, do CPC – ev. 1, CERTNASC5, DOC PESS6 e ev. 11, CERTCAS2), demonstrou ser comprometida com o
bem estar do filho, tanto que até hoje reside com a autora (ev. 36). Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do
Código Civil (aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de
pressuposto lógico, haja vista que há tempos a autora vem auxiliando para que sejam proporcionados ao réu os cuidados

ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4809 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2020

20

necessários ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idônea. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio do requerido,
mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial
(arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição.
Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade,
contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em
montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente.
Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas,
sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1.
CONFIRMO a decisão proferida no evento 26; 2. ACOLHO o pedido inicial e, assim, RESOLVO o processo com análise de
mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade parcial do
requerido JUVENIL MARQUES SANTIAGO, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial,
por prazo indeterminado; b) NOMEAR a autora TEREZINHA MARQUES COELHO como CURADORA DEFINITIVA do
interditado; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá
ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela.
Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil
e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de
Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10
dias, constando no edital os nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente,
LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará
suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado,
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, em atendimento ao art. 5º, § 2º do Provimento n.º
09/2019/CGJUS/TO, remeta-se à Contadoria Judicial Unificada. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo
sistema. Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, 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 845035v2 e do código CRC 881aaa56. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): RODRIGO DA SILVA
PEREZ ARAUJO Data e Hora: 22/6/2020, às 14:36:2" E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar
desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente no placar do Fórum local e no Diário da Justiça. Dado e
passado nesta cidade e comarca aos 25 de Agosto de 2020. Eu, Brwnno Gomes da Silva, Estagiário TJ, Matrícula 357873,
digitei.

PORTO NACIONAL
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 0001906-71.2019.8.27.2737, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de POSTO DU FIGUEIREDO EIRELI ME, CNPJ/CPF nº 03394756000150, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 18 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: Pois bem, o título executivo é requisito
indispensável para qualquer execução, dele se exigindo que seja válido, certo, líquido e exigível (artigos 783, 786, 803, I,
todos do Código de Processo Civil). A ausência de quaisquer desses requisitos determina a extinção do processo de
execução fiscal por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo
485, inciso IV, do CPC. In casu, conforme asseverou o próprio exequente, na data do ajuizamento da ação o título
executivo carecia de exigibilidade, mormente porque o executado havia efetuado o parcelamento do débito tributário em
questão. Assim sendo, deve o feito ser extinto por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do
processo. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do
CPC. Custas na forma da lei. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Eu
_____, CRISTIAN BARROS LEITE, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA – PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
Autos nº 5000460-49.2008.8.27.2731
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente: PRACHEDES PEREIRA GONÇALVES
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Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA – Juíz de Direito na forma da Lei, etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte
requerente: PRACHEDES PEREIRA GONÇALVES - CPF: 317.057.820-00 e da parte requerida: INSS – INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0001-40, para tomarem conhecimento da Sentença proferida nos autos de Nº 5000460-49.2008.8.27.2731 – (Chave nº 479320784415) - para, caso queira, interpor recurso no prazo legal, conforme
dispositivo: Forte nesses argumentos, tendo em vista que o requerente não atendeu as providências que lhe competia, além de
ter deixado o feito parado por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários de
sucumbência que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termo do art. 85,§8º do CPC. Contudo, em função do deferimento da
assistência judiciária gratuita, a exigência de tais valores fica suspensa, nos termos do artigo 98 § 3º do CPC. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se através do advogado constituído e por edital. Cumpra-se. Havendo interposição de recurso,
determino à escrivania que proceda na forma do artigo 1.010 do CPC. Transitada em julgado, arquive-se, observadas as
cautelas de praxe e as anotações de estilo. Havendo necessidade, após a respectiva baixa, encaminhem-se os autos à COJUN
para apuração de eventuais custas e despesas processuais. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. E para que
chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu DEYSE CARVALHO
LEITE, servidora do NACOM digitei e subscrevi. Palmas, 02 de setembro de 2020. Assinado eletronicamente por WILLIAM
TRIGILIO DA SILVA Juíz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA – PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
Autos nº 5000462-19.2008.8.27.2731
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente: JOSÉ MARIA FERREIRA
Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA – Juíz de Direito na forma da Lei, etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte
requerente: JOSÉ MARIA FERREIRA - CPF: 741.188.621-15 e da parte requerida: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0001-40, para tomarem conhecimento da Sentença proferida nos autos de Nº - 500046219.2008.8.27.2731 – (Chave nº 546333290115) - para, caso queira, interpor recurso no prazo legal, conforme dispositivo: Forte
nesses argumentos, tendo em vista que o requerente não atendeu as providências que lhe competia, além de ter deixado o feito
parado por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
III do Código de Processo Civil. Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que
arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termo do art. 85,§8º do CPC. Contudo, em função do deferimento da assistência judiciária
gratuita, a exigência de tais valores fica suspensa, nos termos do artigo 98 § 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
através do advogado constituído e por edital. Cumpra-se. Havendo interposição de recurso, determino à escrivania que
proceda na forma do artigo 1.010 do CPC. Transitada em julgado, arquive-se, observadas as cautelas de praxe e as anotações
de estilo. Havendo necessidade, após a respectiva baixa, encaminhem-se os autos à COJUN para apuração de eventuais custas
e despesas processuais. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. E para que chegue ao conhecimento de todos
expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu DEYSE CARVALHO LEITE, servidora do NACOM digitei e
subscrevi. Palmas, 02 de setembro de 2020. Assinado eletronicamente por WILLIAM TRIGILIO DA SILVA Juíz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA – PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
Autos nº 5000638-27.2010.8.27.2731
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente: RAIMUNDA BARROS DE SOUZA
Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA – Juíz de Direito na forma da Lei, etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte
requerente: RAIMUNDA BARROS DE SOUZA - CPF: 194.147.571-04 e da parte requerida: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0001-40, para tomarem conhecimento da Sentença proferida nos autos de Nº - 500063827.2010.8.27.2731 – (Chave nº 998476317415) - para, caso queiram, interpor recurso no prazo legal, conforme dispositivo: Forte
nesses argumentos, tendo em vista que o requerente não atendeu as providências que lhe competia, além de ter deixado o feito
parado por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
III do Código de Processo Civil. Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que
arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termo do art. 85,§8º do CPC. Contudo, em função do deferimento da assistência judiciária
gratuita, a exigência de tais valores fica suspensa, nos termos do artigo 98 § 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se,
se necessário através de advogado constituído e por edital. Cumpra-se. Havendo interposição de recurso, determino à
escrivania que proceda na forma do artigo 1.010 do CPC. Transitada em julgado, arquive-se, observadas as cautelas de praxe e
as anotações de estilo. Havendo necessidade, após a respectiva baixa, encaminhem-se os autos à COJUN para apuração de
eventuais custas e despesas processuais. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. E para que chegue ao
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu DEYSE CARVALHO LEITE,
servidora do NACOM digitei e subscrevi. Palmas, 04 de setembro de 2020. Assinado eletronicamente por WILLIAM TRIGILIO DA
SILVA Juíz de Direito.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA – PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
Autos nº 5000643-49.2010.8.27.2731
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente: MANOEL RAIMUNDO DIAS COUTINHO
Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA – Juíz de Direito na forma da Lei, etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte
requerente: MANOEL RAIMUNDO DIAS COUTINHO - CPF: 389.027.531-15 e da parte requerida: INSS – INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0001-40, para tomarem conhecimento da Sentença proferida nos autos
de Nº - 5000643-49.2010.8.27.2731 – (Chave nº 590853556215) - para, caso queiram, interpor recurso no prazo legal, conforme
dispositivo: Forte nesses argumentos, tendo em vista que o requerente não atendeu as providências que lhe competia, além de
ter deixado o feito parado por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários de
sucumbência que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termo do art. 85,§8º do CPC. Contudo, em função do deferimento da
assistência judiciária gratuita, a exigência de tais valores fica suspensa, nos termos do artigo 98 § 3º do CPC. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se, se necessário através de advogado constituído e por edital. Cumpra-se. Havendo interposição de
recurso, determino à escrivania que proceda na forma do artigo 1.010 do CPC. Transitada em julgado, arquive-se, observadas
as cautelas de praxe e as anotações de estilo. Havendo necessidade, após a respectiva baixa, encaminhem-se os autos à
COJUN para apuração de eventuais custas e despesas processuais. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. E
para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu DEYSE
CARVALHO LEITE, servidora do NACOM digitei e subscrevi. Palmas, 04 de setembro de 2020. Assinado eletronicamente por
WILLIAM TRIGILIO DA SILVA Juíz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA – PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
Autos nº 5000645-19.2010.8.27.2731
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente: DOMILCE DOS SANTOS SILVA
Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA – Juíz de Direito na forma da Lei, etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte
requerente: DOMILCE DOS SANTOS SILVA - CPF: 793.143.761-68 e da parte requerida: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0001-40, para tomarem conhecimento da Sentença proferida nos autos de Nº - 500064519.2010.8.27.2731 – (Chave nº 724155987215) - para, caso queiram, interpor recurso no prazo legal, conforme dispositivo: Forte
nesses argumentos, tendo em vista que o requerente não atendeu as providências que lhe competia, além de ter deixado o feito
parado por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
III do Código de Processo Civil. Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que
arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termo do art. 85,§8º do CPC. Contudo, em função do deferimento da assistência judiciária
gratuita, a exigência de tais valores fica suspensa, nos termos do artigo 98 § 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se,
se necessário através de advogado constituído e por edital. Cumpra-se. Havendo interposição de recurso, determino à
escrivania que proceda na forma do artigo 1.010 do CPC. Transitada em julgado, arquive-se, observadas as cautelas de praxe e
as anotações de estilo. Havendo necessidade, após a respectiva baixa, encaminhem-se os autos à COJUN para apuração de
eventuais custas e despesas processuais. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. E para que chegue ao
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu DEYSE CARVALHO LEITE,
servidora do NACOM digitei e subscrevi. Palmas, 04 de setembro de 2020. Assinado eletronicamente por WILLIAM TRIGILIO DA
SILVA Juíz de Direito.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
ARAGUAÍNA
2ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000410-69.2006.8.27.2706/TO
AUTOR: COMERCIAL BORGATO MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
RÉU: VERDE CAMPO MAQUINAS AGRICOLAS
RÉU: DEISE RODRIGUES DE OLIVEIRA
EDITAL Nº 725202
CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO - EMBARGOS
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o
feito da Ação de Execução de Título Extrajudicial, protocolo nº 5000410-69.2006.8.27.2706 e chave do processo
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nº 537906481615, ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE a parte executada/requerida VERDE
CAMPO MAQUINAS AGRICOLAS (CNPJ 07.591.702/0001-36) e DEISE RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 052.631.29637), atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o
pagamento do valor total da dívida, no montante de R$ 16.160,00 (dezesseis mil, cento e sessenta reais), acrescido de correção
monetária, das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, em igual prazo, nomeie bens passíveis de
penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorado livremente bens que bastem a garantir a execução, dívidas estas
representadas pelo cheque nº 000050, sacado contra o Banco Bradesco, agência 3291, emitido em 28/12/2005. INTIMA-SE a
parte executada/requerida acima nominada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer
EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em
execução, inclusive custas e honorários de advogado, REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS)
PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com
respeitável despacho do evento 73. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será
publicado no Diário da Justiça, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação será feita apenas
em órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (27/05/2020). Eu, Jôsiléya
Barbosa Sales, Técnica Judiciária, que conferi e digitei.
Documento eletrônico assinado por LILIAN BESSA OLINTO, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de
19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 725202v3 e do código CRC 6c27001f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LILIAN BESSA OLINTO
Data e Hora: 27/5/2020, às 11:8:59

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decreto
Decreto Judiciário Nº 355, de 4 de setembro de 2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no art. 12, inciso VI, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o disposto nos arts. 20, inciso IX, da Lei nº 1.940, de 1º de
julho de 2008, 75, inciso I, § 2º, incisos I e III, da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005, e considerando o contido no processo nº
2020.04.211391P e autos SEI nº 20.0.000019409-4, resolve
CONCEDER
a Valdeci Tavares de Souza, matrícula 105471, integrante do Quadro de Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, no cargo de Escrivão Judicial, Classe “C”,
Padrão 15, com proventos integrais, no valor equivalente à soma do vencimento da ativa de R$18.646,95 (dezoito mil, seiscentos
e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de R$5.594,09
(cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos), totalizando R$24.241,04 (vinte e quatro mil, duzentos e
quarenta e um reais e quatro centavos), e reajuste paritário, declarando a vacância do referido cargo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

Resoluções
Resolução Nº 38, de 26 de agosto de 2020
Dispõe sobre a composição das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do
Tocantins pelos membros suplentes, para o biênio 2020/2022.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO os termos da Resolução TJTO nº 7, de 4 de maio de 2017, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas
Recursais e da Turma de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do
Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 47, de 7 de dezembro de 2017, que dispõe sobre os critérios de escolha
dos membros titulares e suplentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do
Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 8ª Sessão Virtual Administrativa, realizada de 20 a 26 de agosto
de 2020, constante nos autos SEI nº 20.0.000008126-5,
RESOLVE:
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Art. 1º As vagas remanescentes referentes aos membros suplentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis,
Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Tocantins serão compostas, para o biênio 2020/2022, pelos seguintes
magistrados:
I – suplentes:
a) 3º suplente: José Maria Lima, antiguidade;
b) 4º suplente: Cibele Maria Bellezia, merecimento;
c) 5º suplente: José Eustáquio de Melo Júnior, antiguidade;
d) 6º suplente: Gerson Fernandes Azevedo, merecimento.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1579/2020, de 03 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77214 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, o valor de R$ 225,29, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 09/09/2020 a 10/09/2020,
com a finalidade de conduzir de volta para Araguaína os veículos, FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, Placa MXE 8504/TO,
veículo disponibilizado à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, e PEUGEOT/BO ENGEVEL UM.CH, Placa NLT
7226/TO, veículo disponibilizado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, conforme processo SEI
20.0.000015462-9.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Wildemberg Gomes Botelho, Matrícula 353241, o valor de R$ 225,29, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 09/09/2020 a
10/09/2020, com a finalidade de conduzir de volta para Araguaína os veículos, FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, Placa MXE
8504/TO, veículo disponibilizado à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, e PEUGEOT/BO ENGEVEL UM.CH,
Placa NLT 7226/TO, veículo disponibilizado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, conforme
processo SEI 20.0.000015462-9.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1580/2020, de 03 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77213 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, o valor de R$ 225,29, relativo ao
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 02/09/2020 a 03/09/2020,
com a finalidade de conduzir os veículos, FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, Placa MXE 8504/TO, veículo disponibilizado à Vara
de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, e PEUGEOT/BO ENGEVEL UM.CH, Placa NLT 7226/TO, veículo
disponibilizado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, conforme processo SEI 20.0.000015462-9.
Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Wildemberg Gomes Botelho, Matrícula 353241, o valor de R$ 225,29, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 02/09/2020 a
03/09/2020, com a finalidade de conduzir os veículos, FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, Placa MXE 8504/TO, veículo
disponibilizado à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, e PEUGEOT/BO ENGEVEL UM.CH, Placa NLT
7226/TO, veículo disponibilizado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, conforme processo SEI
20.0.000015462-9.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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Portaria Nº 1592/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 31 de agosto de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 130/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000000541-0, celebrado por este
Tribunal e a empresa Pinheiro e Gasparin - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para decoração
com arranjos de flores naturais, para atender as necessidades dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, com fornecimento no município de Palmas.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Kézia Reis de Souza, matrícula nº 353243, como gestora do contrato nº 130/2020, e a servidora
Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula nº 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua
completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1610/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 131/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000006313-5, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Master Placas EIRELI - ME que tem por objeto a contratação de empresa especializada para
fornecimento e instalação de placas de sinalização tátil para porta, em braile, a fim de atender às necessidades do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 131/2020 e
o servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da
Lei nº 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até
a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 53/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2020
PROCESSO 20.0.000017417-4
CONTRATO Nº 135/2020
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Ross Tech Informática EIRELI - EPP
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de scanners de documentos, para atender as demandas do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 119.900,00 (cento e dezenove mil e novecentos reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito orçamentário,
conforme disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos equipamentos.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3066
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº. 007/2020
PROCESSO 20.0.000001999-3
CONTRATO Nº 132/2020
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: ISM Engenharia - Ltda
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para execução de
serviços de construção do novo Fórum da Comarca de Cristalândia.
VALOR: O valor global do presente Instrumento fica ajustado em R$ 2.290.375,73 (dois milhões, duzentos e noventa mil
trezentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos
necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA : O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura, estando à vigência vinculada ao cronograma de
execução da obra.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 51/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2020
PROCESSO 20.0.000016841-7
CONTRATO Nº 134/2020
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Extinto Comércio e Recarga de Extintores - Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para recarga de extintores de incêndio com reposição de pecas e acessórios
de substituição e/ou manutenções diversas, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 28.055,00 (vinte e oito mil cinquenta e cinco reais), compreendendo
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2020.

Extratos de termos aditivos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 196/2019
PROCESSO 19.0.000026694-1
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Moraes e Moreira - Ltda
OBJETO:
Constituem objetos do presente Instrumento, a prorrogação da vigência do Contrato nº 196/2019, por mais 30 (trinta) dias,
a supressão de 0,60% e, o acréscimo de 23,76% sobre o valor inicial do Contrato nº. 196/2019, conforme Despacho nº
48607/2020, evento 3304578, perfazendo um total de 135 (cento e trinta e cinco) dias.
DA PRORROGAÇÃO:
As Partes acima qualificadas ajustam prorrogação da vigência do Contrato nº 196/2019, por mais 30 (trinta) dias, perfazendo um
total de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para execução de serviços de Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a
Incêndio e Pânico/SPDA do Fórum da Comarca de Gurupi.
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DA SUPRESSÃO E DO ACRÉSCIMO:
A supressão do percentual de 0,60% sobre o valor inicial do Contrato nº 196/2019 importa na quantia de R$ 1.404,83 (um mil
quatrocentos e quatro reais e oitenta e três centavos).
O acréscimo do percentual de 23,76% sobre o valor inicial do Contrato nº. 196/2019, corresponde à quantia de R$ 56.799,95
(cinquenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).
O valor global do Contrato nº. 196/2019, após a supressão e o acréscimo, passará de R$ 233.175,85 (duzentos e trinta e três,
mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), para R$ 288.570,97 (duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e
setenta reais e noventa e sete centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 050100 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSOS: 0100
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 132/2017
PROCESSO 16.0.000021753-4
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: G3 Comércio E Sistemas – Ltda
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 132/2017 por mais 12 (doze) meses,
ou seja, pelo período de 06/09/2020 a 05/09/2021, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020.

Extratos das atas de registro de preços
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 113/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Gráfica e Editora Capital Ltda - EPP
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 114/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Glamour Negócios e Eventos - EIRELI
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 132/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000004343-6
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 56/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Auto Mecânica Bransales Ltda – EPP
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de pneus novos para atender as demandas de manutenção dos
veículos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
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VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 115/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: W&A Soluções Tecnológicas Ltda – ME
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário
da Justiça Eletrônico - DJE.
DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2020.

Extratos
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
TERMO DE DOAÇÃO Nº 13/2020
PROCESSO: 19.0.000026383-7
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
DONATÁRIA: Polícia Militar do Estado do Tocantins
Objeto: Doação de Bens em Conformidade Com os Artigos 47 e 54 da Portaria nº. 145/2011, o artigo 17, inciso II, alínea “a”, da
Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020.
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO 182/2020
PROCESSO 20.0.000013397-4
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADA: Diana Setuva de Almeida Barbosa
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, Diana Setuva de Almeida Barbosa, da prestação de
serviços de MEDIADORA, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Tocantinópolis, com fulcro no subitem 8.1.3, da Cláusula Oitava do
Termo de Credenciamento nº 182/2020.
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2020.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 561/2020, de 03 de setembro de 2020
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77327;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora ZILVÂNIA PEREIRA MIRANDA MACHADO, matrícula nº 144458, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para,
sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora TANIA DIAS BARBOSA CASTRO, matrícula nº 124858, ocupante do cargo
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE COLMEIA no período de 31/08/2020 a 19/09/2020, com o consequente
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)

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

PRESIDENTE
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI

4ª TURMA JULGADORA
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. MOURA FILHO (Vogal)

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente)

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
GLACIELLE BORGES TORQUATO
VICE-PRESIDENTE
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Dr. ADONIAS BARBOSA DA SILVA
Dr. MÁRCIO BARCELOS COSTA
TRIBUNAL PLENO
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Presidente)
Des. AMADO CILTON ROSA
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. RONALDO EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ CONVOCADO

5ª TURMA JULGADORA
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator)
Des. MOURA FILHO (Vogal)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal)
1ª CÂMARA CRIMINAL
Des. RONALDO EURÍPEDES (Presidente)
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: Terças-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Des. MOURA FILHO (Relator)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Revisora)
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora)
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor)
Des. MOURA FILHO (Vogal)

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 5ª TURMA JULGADORA

Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES.
AMADO CILTON (Relator)
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Vogal)
Juíza CÉLIA R. REGIS EM SUBST. DES. AMADO CILTON
(Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Relator)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES.
AMADO CILTON (Vogal)
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
2ª CÂMARA CÍVEL
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
1ª TURMA JULGADORA
Des. MOURA FILHO (Relator)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator)
Des. MOURA FILHO (Revisor)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal)
2ª CÂMARA CRIMINAL
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente)
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária)
Sessões: Terças - feiras, às 14h00.
1ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES.
AMADO CILTON (Relator)
Des. JACQUELINE ADORNO (Revisora)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora)
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Revisora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Revisor)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES.
AMADO CILTON (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Relator)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES.
AMADO CILTON (Revisor)
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
CONSELHO DA MAGISTRATURA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Desª. JACQUELINE ADORNO (Membro)

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00.
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. MOURA FILHO (Suplente)

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Des. MARCO VILLAS BOAS
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Suplente)
COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO
Desª. JACQUELINE ADORNO

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Suplente)
COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA
Des. MARCO VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente)
OUVIDORIA
Des. MOURA FILHO
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
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
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETOR GERAL
JONAS DEMOSTENE RAMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RONILSON PEREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
KÉZIA REIS DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO
DIRETOR JUDICIÁRIO
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
SIDNEY ARAUJO SOUSA

Divisão Diário da Justiça
JOANA P. AMARAL NETA

Chefe de Serviço
DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA

Técnico Judiciário
Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h

Diário da Justiça

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

