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SEÇÃO JUDICIAL
TRIBUNAL PLENO
SECRETÁRIO: WAGNE ALVES DE LIMA

Pautas
PAUTA JUDICIAL
Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a
Portaria Conjunta nº 10/2020, deste Tribunal de Justiça, bem como, Resolução nº 13/2020 de 22 de junho de 2020. Serão
julgados na 9ª Sessão Judicial Virtual, pelo Colendo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em
Palmas - TO, com data de início no dia 17 de setembro de 2020, quinta-feira, a partir das 14 horas e de encerramento no dia
23 de setembro de 2020, sexta-feira, às 18 horas, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. Os
advogados, partes ou representantes judiciais, membros do Ministério Público e demais Entidades deverão, quanto a
SUSTENTAÇÃO ORAL, observar o disposto na Resolução nº 13/2020, especificamente quanto ao encaminhamento do número
de celular com whatssap ou e-mail, para comunicação do link de acesso à sala de vídeo conferência para realização da
Sustentação Oral, bem como deverão providenciar o acesso à plataforma CISCO WEBEX.
1 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005918-11.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: JOMARA MACHADO PEREIRA
ADVOGADO: MATEUS VASCONCELOS FERNANDES (OAB TO6353)
IMPETRADOS: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTAD DO TOCANTINS, GOVERNADO DO ESTADO DO
TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA.
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO
2 INQUÉRITO POLICIAL Nº 0001995-60.2019.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AUTOR: POLÍCIA CIVIL/TO
INVESTIGADO: OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS: ANTÔNIO IANOWICH FILHO (OAB TO2643), FABÍULA DE CARLA PINTO MACHADO IANOWICH (OAB
TO6730), HARINI GABRIELA GARCIA CECCHIN (OAB TO6813).
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO
3 RECLAMAÇÃO Nº 0007649-42.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
RECLAMANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB TO3678A)
RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª TURMA RECURSAL - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS PALMAS
INTERESSADO: MOISES GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA
PROCURADOR JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
4 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0002802-94.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: LEODENIR DE ALMEIDA ESCOBAR
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799)
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
5 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0003805-84.2020.8.27.2700/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
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REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
REQUERIDO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORA ASSEMBLEIA: DOREMA COSTA (OAB TO275B)
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
RELATORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
6 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0022882-81.2017.8.27.9200/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTE: ESPOLIO DE GERALDO RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS MATOS DE QUEIROZ (OAB DF20083)
AGRAVADOS: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE PEDRO AFONSO
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
7 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007772-40.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTE: DJAMILSON ALVES DA COSTA
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), ANA GABRIELLA ARAUJO GOMES (OAB TO5580)
AGRAVADO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
8 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009478-58.2020.8.27.2700/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTE: CINEIDE CARDOSO DE MORAIS
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: GUSTAVO CAMPOS ABREU
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
9 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0008261-77.2020.8.27.2700/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS MILITARES DO ESTADO DO TOCANTINS.
ADVOGADOS: MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018), INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), ANA GABRIELLA
ARAUJO GOMES (OAB TO5580)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
10 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0004270-93.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTE: NELI TERESINHA JUSTIMIANO DIAS
DEFENSORA PÚBLICA: ARASSÔNIA MARIA FIGUEIRAS (DPE)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
11 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0003345-97.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: SAMANTHA LINNE DE SOUSA AMORIM GAMA
ADVOGADO: LARISSA SOARES BORGES COELHO (OAB TO5170)
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
12 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0003066-14.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: JONAS AGUIAR DE SOUSA
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ADVOGADO: WILLIAN SILVA DIAS (OAB TO9135)
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
13 RECLAMAÇÃO Nº 0031943-47.2019.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
RECLAMANTE: ADRIANA ALVES DA SILVA
ADVOGADO: WANDER NUNES DE REZENDE (OAB OAB657)
RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO TOCANTINS-TO
INTERESSADO: THIAGO LEANDRO DIAS PINHEIRO
ADVOGADOS: JAKSON EVANGELISTA DOS SANTOS, LUIZ EDUARDO CABRAL DE MENEZES.
RELATOR: JUIZ ZACARIAS LEONARDO
14 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0020264-84.2018.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: TIAGO CREMASCO VALIM
EMBARGADO: RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO MANZANO SORROCHE (OAB TO4792)
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
15 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009483-66.2019.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: FABRICIO ADORNO CAMARGO
ADVOGADO: JOÃO FELIX GONÇALVES BARBOSA (OAB TO8879)
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
16 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0003443-82.2020.8.27.2700/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: GILSON FERRÉ SANTOS
ADVOGADO: CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799)
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
17 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0018308-33.2018.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: TIAGO CREMASCO VALIM
EMBARGADA: MARIA MARLY DA SILVA SOUSA
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799)
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
18 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009338-10.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: LUCAS MARCON GOMES
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DA SILVA ROLINDO (OAB TO9553)
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITA - ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
19 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0017334-93.2018.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
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EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: TIAGO CREMASCO VALIM
EMBARGADA: ROSILENE BRUNO DE SOUSA
ADVOGADO: LEANDRO MANZANO SORROCHE (OAB TO4792)
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
20 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009006-43.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: JOSE RIBEIRO LUSTOSA
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799)
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
21 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0014909-59.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, EM FAVOR DE FERNANDO
BERNARDO LEITE
PROMOTOR DE JUSTIÇA: CRISTIAN MONTEIRO MELO
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
22 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008562-10.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES CARDOSO DE MORAIS
ADVOGADO: LUIS ANTONIO BRAGA (OAB TO3966)
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
23 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0010931-74.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS IMPETRANTE: ANTÔNIO LUIZ DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO: LUIS ANTONIO BRAGA (OAB TO3966)
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
24 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0007539-29.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRANTE: RITA DE CÁSSIA GÁSPIO FREIRE REZENDE
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA PARENTE (OAB TO4971)
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
25 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0010417-24.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE MATOS DA MOTA
ADVOGADOS: PÂMELA RENATA FREIRE MACHADO (OAB TO8185), ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155), ABEL
CARDOSO DE SOUZA NETO (OAB TO4156), BERNARDINO DE ABREU NETO (OAB TO4232)
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO
TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
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RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
26 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0006280-96.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRANTE: ARACELLI ANDRADE BITTENCOURT
ADVOGADOS: ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155), LUCIANO BARBOSA DA COSTA (OAB TO6095)
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO
TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
27 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0026299-60.2018.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: TIAGO CREMASCO VALIM
EMBARGADO: JEAN PEREIRA DA SILVEIRA
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799)
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
28 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0010041-38.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRANTE: OLÍVIO ALVES VIANA FILHO
ADVOGADO: JOSÉ SABÓIA DE SOUZA LIMA NETO (OAB TO5399)
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
29 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0022893-31.2018.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
EMBARGANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: TIAGO CREMASCO VALIM
EMBARGADO: SAMUEL ACASSIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799)
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
30 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009916-70.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: JORGE EVERALDO SOUSA DE ARAUJO
ADVOGADO: JADER FERREIRA DOS SANTOS (OAB TO3696B)
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
31 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0003780-57.2019.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: MARIO LUCIO AMARAL DA COSTA
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799)
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
32 RECLAMAÇÃO Nº 0014247-95.2019.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
RECLAMANTE: BANCO ORIGINAL S.A
ADVOGADO: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB SP86908)
RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS.
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INTERESSADO: AMÉLIA BARBOSA DE ANDRADES
ADVOGADO: ELISEU RIBEIRO DE SOUSA
PROCURADORA JUSTIÇA: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
33 INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL Nº 0003801-47.2020.8.27.2700/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
EXCIPIENTES: A. B. S. E OUTROS
ADVOGADOS: JOSÉ FÁBIO DE ALCÂNTARA SILVA (OAB TO2234), JUVENAL KLAYBER COELHO (OAB TO182A),
LEONARDO SOUSA ALMEIDA (OAB TO7605).
EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS-TO.
1º INTERESSADO: CÍCERO CRUZ MOUTINHO (RÉU)
ADVOGADOS: MURILO MIRANDA DE OLIVEIRA (OAB TO8178), ADEMAR DE SOUSA PARENTE (OAB TO6511A)
2º INTERESSADOS: JARBAS FERNANDES DE ANDRADE, ANTONIO REINALDO FERREIRA GOMES, DANIEL WALISSON
DE JESUS SOUSA, EDIMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, ELIAS MADEIRA PEREIRA, FREDERIDO GUEDES DE OLIVEIRA,
JOACY COSTA, JOSENILDO FERREIRA BARBOSA, MARCONCELIO ASSUNCAO DA SILVA, SOLANGE DOS SANTOS
ARAUJO.
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
34 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0009516-70.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADOS: DARLENE COELHO DA LUZ (OAB TO6352), CLEYDSON COSTA COIMBRA (OAB TO7799)
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO
TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
35 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008743-25.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: NIVAIR VIEIRA BORGES
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL
36 INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003649-64.2019.8.27.2722/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
APELANTE: CLÁUDIA SOUZA RIBEIRO COSTA
ADVOGADOS: CLEUSDEIR RIBEIRO DA COSTA (OAB TO2507), ANTÔNIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO (OAB
TO747), ADILAR DALTOE (OAB TO543), GABRIEL FRANÇA DALTOÉ (OAB TO007067)
APELADO: MUNICÍPIO DE GURUPI
PROCURADOR: MARCELO PREVEDELLO PIGATTO
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL
37 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009483-80.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTE: SONAIRA GABRIELA DOS SANTOS AGUIAR
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL
38 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0028940-84.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
IMPETRANTE: LEMES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO: WILSON VASQUES BORGES DE SOUZA ATAIDE (OAB GO34903)
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
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PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
39 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005471-23.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTE: FÁBIO ALVES FERREIRA SILVA
ADVOGADOS: MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018), INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), ANA GABRIELLA
ARAUJO GOMES (OAB TO5580)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: GUSTAVO CAMPOS ABREU
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
40 PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) Nº 0023316-25.2017.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.
ADVOGADO: PAULO ALEXANDRE RODRIGUES DE SIQUEIRA
REQUERIDO: JOSE PEDRO SOBRINHO
PROCURADOR JUSTIÇA: MARCOS LUCIANO BIGNOTI
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
41 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0006182-28.2020.8.27.2700/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA E BOMBEIROS MILITARES DE ARAGUAÍNA-TO-APA
ADVOGADO: ANDERSON MENDES DE SOUZA (OAB TO4974)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: GUSTAVO CAMPOS ABREU
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
42 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0009553-97.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTE: FÁBIO RICARDO FREITAS
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: GUSTAVO CAMPOS ABREU
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
43 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005596-88.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTE: JOÃO BATISTA CRUZ
ADVOGADOS: MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018), INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: GUSTAVO CAMPOS ABREU
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
44 AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0008160-40.2020.8.27.2700/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
AGRAVANTES: WELIANE MONTEIRO DOURADO OLIVEIRA, WELDERJANE MONTEIRO DOURADO
ADVOGADO: CRISTINA DE SOUSA SOUTO (OAB TO9127)
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR: GUSTAVO CAMPOS ABREU
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
45 AÇÃO PENAL - Nº 0003089-57.2020.8.27.2700/TO- DELIBERAÇÃO DA DENÚNCIA.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR JUSTIÇA: MARCOS LUCIANO BIGNOTI
RÉU: FABRICIO VIANA CAMÊLO CONCEIÇÃO-PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-TO
ADVOGADO: LUCAS ANTONIO MARINS DE FREITAS LOPES
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
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46 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0022862-74.2019.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPUGNANTE: ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR ESTADO: TIAGO CREMASCO VALIM
IMPUGNADA: ROSILENE BRUNO DE SOUSA
ADVOGADO: LEANDRO MANZANO SORROCHE (OAB TO4792)
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
47 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0005589-96.2020.8.27.2700/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRANTE: WAGNER BERNARDES
ADVOGADOS: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO5225), MARIANNY BUENO BORGES (OAB TO9018)
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DO
TOCANTINS, SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, COMANDANTE-GERAL - POLICIA
MILITAR DO
PROCURADOR ESTADO: GUSTAVO CAMPOS ABREU
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
48 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0002359-46.2020.8.27.2700/TO ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRANTE: ASSOCIACAO DE DEFESA E APOIO JURIDICO AOS MILITARES DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADOS: ROGÉRIO GOMES COELHO (OAB TO4155), BERNARDINO DE ABREU NETO (OAB TO4232), ABEL
CARDOSO DE SOUZA NETO (OAB TO4156)
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
49 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL Nº 0022938-98.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
REQUERENTE: AESBE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO
ADVOGADO: WALTER OHOFUGI JUNIOR (OAB SP97282)
REQUERIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORA ASSEMBLEIA: DOREMA COSTA
PROCURADOR: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
50 RECLAMAÇÃO Nº 0031670-68.2019.8.27.0000/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECLAMANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: MICHELLE CORRÊA RIBEIRO MELO (OAB TO3774)
RECLAMADO: 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO TO - TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERESSADO: AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: SANDRO ACÁSSIO CORREIA
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
51 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0015492-44.2019.8.27.0000/TO.
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRANTE: CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ADVOGADO: RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ (OAB DF35366)
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR: NIVAIR VIEIRA BORGES
PROCURADORA JUSTIÇA: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
52 REVISÃO CRIMINAL Nº 0008208-96.2020.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
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REQUERENTE: MOUSTAKUEO PUGAS MACIEL
ADVOGADOS: RÔMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS (OAB PR35094), JOSE ADALBERTO ALMEIDA DA CUNHA
(OAB PR50054), VICTOR PEIXOTO DO NASCIMENTO (OAB TO6338A)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR JUSTIÇA: MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA
REVISOR: JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas-TO, dia 09 de
setembro de 2020.
Wagne Alves de Lima
Secretário do Tribunal Pleno

2ª CÂMARA CÍVEL
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004231-19.2018.8.27.0000/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE: IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA.
ADVOGADO: CAROLINA KANTEK GARCIA NAVARRO (OAB PR33743)
ADVOGADO: LÍGIA APARECIDA GODOI FORTES (OAB SP75236)
APELADO: TEODORO E BRITO LTDA.
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MÁTERIA.
INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO. EMBARGOS
CONHECIDO E IMPROVIDOS. 1- Os aclaratórios devem ser utilizados apenas para corrigir imperfeições que, porventura,
possam se verificar e que tornem de difícil compreensão o conteúdo da decisão e in casu, adianto que nada existe a ser
esclarecido ou corrigido, vez que restou consignado no julgado que a apelante, ora embargante foi devidamente intimada para
promover a correção do ato, qual seja, realizar o depósito referente à diligência do oficial de justiça na conta correta, porém,
quedou-se inerte, não restando alternativa senão a extinção do feito com base no artigo 485, III do CPC. 2- Ausência de erro
material ou de qualquer outro vício constante no acórdão embargado, é imperativa a rejeição dos aclaratórios. 3- Embargos
conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, receber os
Embargos manejados, porém nego-lhes provimento, mantendo intacta a decisão fustigada, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Palmas, 26 de agosto de 2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009896-93.2020.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000090-42.2008.8.27.2708/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO: JOSE CAVALCANTE DE LIMA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉUS REVÉIS. CURADOR
ESPECIAL. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO MEDIANTE APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO.
1.1. A ausência de nomeação de curador especial aos réus revéis citados por edital implica nulidade do processo, por ofensa aos
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quando fica evidente o efetivo prejuízo
suportado pelos mesmos, com a procedência da demanda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Pelo efeito
translativo dos recursos, permite-se que o juízo ad quem possa conhecer de matéria de ordem pública não suscitada e/ou não
examinadas no primeiro grau. Não importa se tais questões foram, ou não, objeto de controvérsia nos autos, haja vista que, com
o recurso, opera-se a translação de toda a matéria que seja de ordem pública à instância superior.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo de Instrumento e, mediante efeito translativo do recurso, de ofício, declarar a nulidade do feito de origem
desde o momento em que deveria ter sido nomeado curador especial à agravada revel citada por edital, por violação aos
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de agosto de
2020.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003504-26.2019.8.27.0000/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
APELANTE: ELIALDINA SANTANA DE ARRUDA
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE)
APELADO: CREUSALDINA SANTANA DE ARRUDA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. INTERDIÇÃO. DECISÃO DETERMINANDO A EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O
descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial, impõe o indeferimento da petição inicial e
a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. No caso dos autos, cabia a autora/apelante emendar a petição inicial para
incluir o pedido de interdição, conforme requerido pela nobre magistrada “a quo”, e, previsto no procedimento aplicável à espécie,
qual seja, art. 747 e seguintes do CPC/15. 3. Sentença mantida.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso manejado e no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, na integra, a r. sentença vergastada, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Palmas, 26 de agosto de 2020.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001035-44.2018.8.27.2715/TO
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO (AUTOR)
APELADO: JOSÉ HENRIQUE MARTINS RIBEIRO (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO
TESOURO NACIONAL - ORTN. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. ARTIGO 34 DA LEF.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sobre a possibilidade de interposição de
recurso contra sentenças proferidas em executivos fiscais, o art. 34 da Lei de Execuções Fiscais dispõe: “Das sentenças de
primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”. 2. O cabimento do recurso de apelação apenas se
dará quando a execução alcançar valor superior a R$ 328,27 (50 ORTN), o que não é o caso da presente demanda. 3. Para se
aferir o valor de alçada, deve ser verificado o montante correspondente a 50 ORTN no momento da propositura da execução
fiscal, tendo como parâmetro o importe fixado pelo STJ, de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos),
devidamente atualizado pelo índice IPCA-E. 4. Inadmissível o recurso de apelação nos casos em que o valor perseguido na
execução fiscal seja igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, sendo inaplicável,
nesse caso, o princípio da fungibilidade, ante ao comando expresso do dispositivo legal já referido. Precedente do STJ. 5.
Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO: A Egrégia 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
NÃO CONHECER do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade, mantendo a sentença em seus termos, nos termos do voto
da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier, e o Juiz Zacarias Leonardo.
Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância a Procuradora Ana Paula reigota Ferreira Catini. Palmas, 26 de
agosto de 2020.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000008-63.2018.8.27.2735/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
APELANTE: A. C. S. B., REPRESENTADA POR SUA GENITORA M. DE S. (AUTOR)
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE)
APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR)
DEF. PÚBLICO: FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS
APELADO: MÁRCIO DE SOUZA BARROS (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP)
EMENTA: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. ART. 485, III, § 1º DO CPC. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que a intimação pelo sistema E-proc confere acesso à íntegra do processo e que a parte
autora está devidamente representada nos autos pelo seu causídico, podendo ambos concorrentemente buscar a execução dos
honorários sucumbenciais, não merece prosperar a alegação da Defensoria Pública de que houve erro de cartório nas
determinações para andamento da execução dos honorários que visa receber, por não lhes serem direcionadas diretamente.
2. De outro lado, possui razão a Defensoria Pública quando alega que não foi atendido pelo julgador a quo o requisito do art. 485,
inciso III, §1º do Código de Processo Civil, pois a autora e seu procurador não foram intimados, após o não cumprimento da
determinação de indicação de bens à penhora, para manifestar em cinco dias interesse no prosseguimento do feito. 3. Nos casos
de abandono da causa, mostra-se imprescindível a intimação pessoal do autor e de seu procurador para que, em 5 (cinco) dias,
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dê andamento ao feito. 4. No caso, os requisitos para a efetiva e correta caracterização do abandono de causa não foram
observados, o que leva ao provimento do recurso de apelação para que seja desconstituída a sentença e retorno dos autos à
origem para o regular prosseguimento no feito. 5. Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO: A Egrégia 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de
que seja dado prosseguimento ao feito, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador
Eurípedes Lamounier, e o Juiz Zacarias Leonardo. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância a Procuradora
Ana Paula reigota Ferreira Catini. Palmas, 26 de agosto de 2020.
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5012105-72.2011.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR)
PROC. JUSTIÇA: BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO
APELADO: CARLOS FERREIRA CASTELO (RÉU)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU)
ADVOGADOS: JORDANA SOUSA OLIVEIRA – OAB/TO 010260, NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES – OAB/TO
010360, MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA – OAB/TO 010216 E PÚBLIO BORGES ALVES – OAB/TO 2365
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU)
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU)
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – OAB/TO 797
APELADO: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA (RÉU)
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES – OAB/TO 618
APELADA: ROSANA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU)
ADVOGADOS: JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA – OAB/TO 4454, CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA –
OAB/TO 3115B E NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS – OAB/TO 5668B
APELADO: RUY ADRIANO RIBEIRO (RÉU)
ADVOGADOS: ENAILE GOMES DE OLIVEIRA – OAB/TO 6128, ROSINERI VIEIRA BARROS – OAB/TO 9158 E SANDALO
BUENO DO NASCIMENTO FILHO – OAB/DF 28362
EMENTA: 1. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR
AFASTADA. Não há de se falar em violação à coisa julgada no caso, considerando que o Acórdão exarado na Apelação
no 0012796-74.2015.8.27.0000 não recebeu a inicial, mas apenas cassou a Sentença para oportunizar a emenda da inicial. 2.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR AFASTADA. Inexiste nulidade processual, por ofensa ao
princípio da não surpresa e contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada inovou na matéria fática, tampouco revelou
fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da defesa, o próximo passo é o recebimento ou
rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429, de 1992, o que efetivamente foi realizado pelo magistrado. 3.
EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DE RÉU. PRESCRIÇÃO. DESÍDIA NÃO IMPUTADA AO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO. Não há
de se falar em demora exclusiva do Poder Judiciário no caso em que o autor, por desídia, não arrola o réu desde o ajuizamento
da ação, mas apenas em emenda à inicial após superado o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 23, inciso I, da
Lei Federal no 8.429, de 1992, afastando-se a aplicação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. AFERIÇÃO DO
DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ÍNDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL.
MANUTENÇÃO. 4.1. Embora na fase de recebimento da inicial vigore o princípio in dubio pro societate, não se pode olvidar que
o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de
improbidade imputado, sob pena de, quando analisada a justa causa, ser rejeitada a ação ante a ausência de lastro probatório
mínimo (artigo 17, § 6o da Lei no 8.429, de 1992). 4.2. As provas oferecidas não permitem concluir acerca da materialidade do
suposto ato de improbidade de dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da ação e o seu não recebimento,
especialmente porque a versão de alienação do lote público por preço ínfimo baseia-se apenas em informações que não trazem
qualquer indício de dilapidação do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou mesmo enriquecimento ilícito.
Apesar de o preço vil ser a maior evidência dos atos ímprobos, não há conclusão do TCE neste sentido, pois a alienação tomou
por base o valor venal do imóvel consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de Palmas (Lei Municipal no 1.593, de
2008).
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar
provimento à Apelação e à Remessa Necessária, a fim manter incólume a Sentença recorrida que, nos termos do artigo 17, § 8o,
da Lei de Improbidade Administrativa, rejeitou a inicial da ação em epígrafe, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de
agosto de 2020.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035167-56.2016.8.27.2729/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
APELANTE: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)
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ADVOGADO: DANYELLE JULIATE BARROS (OAB TO6812)
ADVOGADO: FABRÍCIO RODRIGUES ARAÚJO AZEVEDO (OAB TO3730)
ADVOGADO: JOÃO PAULO MARIANO XAVIER (OAB TO8514)
ADVOGADO: WALTER OHOFUGI JUNIOR (OAB SP97282)
APELADO: ELIZETH MARTINS ALVES (AUTOR)
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO MEDIDOR. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. A ausência de
prova da regularidade do medidor de energia por parte da Concessionária de Energia Elétrica, aliada à excepcionalidade do
consumo a ser revisado, o qual girava em torno de R$ 60,00 (sessenta reais) e no mês questionado subiu para R$ 271,70
(duzentos e setenta e um reais e setenta centavos), retornando ao normal nos meses seguintes após a substituição do medidor,
impõe a conclusão de que a responsabilidade pelo excesso de consumo registrado não pode ser imputado ao consumidor,
impondo-se a manutenção da Sentença que determinou o recalculo da fatura pela média do consumo dos doze meses
anteriores. 2. FORNECIMENTO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANO
MORAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 2.1. Evidenciada a ilegalidade na interrupção do fornecimento de energia elétrica,
cabe à Concessionária de Energia Elétrica indenizar o consumidor pelo dano moral suportado em face do evidente
constrangimento imposto ao usuário daquele serviço. 2.2. Levando-se em consideração especialmente as circunstâncias do fato,
as condições econômico-financeiras da concessionária de serviço público, que é uma empresa de grande porte e da autora
(diarista), a gravidade objetiva do dano e a extensão de seu efeito lesivo de acordo com o que determina o artigo 944 do Código
Civil, aliados à necessidade de se fixar uma indenização que não constitua enriquecimento da parte autora, mas que configure
desestímulo de novas agressões, a verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela suficiente à função
punitiva e reparadora.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar
provimento à Apelação, a fim de manter inalterada a Sentença recorrida que julgou os pedidos procedentes para declarar a
inexistência do débito correspondente à fatura de dezembro de 2015, devendo a cobrança correspondente ser calculada de
acordo com o consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores, bem como para condenar a requerida ao pagamento de
indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão do não provimento do recurso, majoro
os honorários advocatícios em favor da apelada no percentual de 5% sobre o valor da condenação, que deverá ser acrescido ao
fixado na Sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26
de agosto de 2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007437-21.2020.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA LOPES
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA – OAB/TO 9166
AGRAVADO: BANCO CETELEN S.A
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IDOSA ANALFABETA. CONTRATOS BANCÁRIOS.
SUSPENSÃO POR FORÇA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. Embora a autora da ação de origem seja
pessoa idosa e analfabeta, a lide gira em torno de uma possível “fraude contratual” e não discute requisitos de formalização do
contrato (necessidade de documento público etc.), não comportando, assim, a suspensão por força do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito, haja vista que a
demanda originária não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 001032983.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de agosto de 2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006756-51.2020.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002890-39.2020.8.27.2731/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FIGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO – OAB/TO 5797
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. C.C. DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
JUNTADA DE EXTRATO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE. RENDA MENSAL DE POUCA MONTA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADA. Preenchido o requisito inerente à concessão da assistência judiciária, por meio da
juntada de demonstrativo de recebimento de aposentadoria por idade, o qual indica que a autora possui renda mensal líquida de
um salário mínimo, não há óbice à concessão, sobretudo, quando as despesas processuais representam aproximadamente
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metade de seus rendimentos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a
jurisdição, garantia constitucional intangível.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Agravo de Instrumento, para deferir os benefícios da assistência judiciária à agravante, ante a demonstração de
sua hipossuficiência de recursos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o acesso amplo a
jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 26 de agosto de 2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007457-12.2020.8.27.2700/TO
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002849-20.2020.8.27.2716/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
AGRAVANTES: ESTADO DO TOCANTINS E ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
AGRAVADO: ESPÓLIO DE GENILSON MARQUES FERREIRA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
AGRAVADO: EUSILENE GOMES DA SILVA MARQUES
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL
RURAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. POSSÍVEL INADIMPLÊNCIA. PEDIDO LIMINAR DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Nas ações de rescisão de
contratual cumulada com pedido de reintegração de posse, revela-se razoável a prévia manifestação judicial acerca da resolução
respectiva, para posteriormente deliberar sobre os aspectos inerentes à reintegração na posse, sobretudo porque a conjecturada
inadimplência contratual caracterizará ou não o esbulho, requisito elementar do pedido possessório.
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida, que não concedeu o pedido liminar de
reintegração de posse aos agravantes, haja vista que, antes de deliberar sobre os aspectos inerentes à reintegração de posse,
revela-se pertinente analisar as questões que lastreiam o pleito de rescisão contratual, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Palmas, 26 de agosto de 2020.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA
1ª escrivania cível
Editais de citação
EDITAL DE CITACÃO COM O PRAZO 15 DIAS
Doutor O FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma
da Lei, etc...
CITA o executado GIROTTO & GIROTTO – CNPJ 10.529.456/0001-05, na pessoa de seu representante legal VALTER
FERNANDES GIROTTO – CPF 038.747.008-52, atualmente em endereço incerto e não sabido, que tramita nesta Serventia Civel
a Ação de Procedimento comum civel nº 0000119-88.2014.827.2702 – Chave 360272779614, que lhe move BANCO DO BRASIL
S/A, por todo conteúdo ação supra, e ficam fazendo parte integrante desde, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
contestação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do art. 297 e 319, ambos do
CPC.

Às partes e aos advogados
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0003111-12.2020.8.27.2702/TO
Requerente: LIDIANE GOMES MEDEIROS
Procurador: Dr. Juarez Miranda Pimentel – OAB/TO 324B
Requerida: MARIA ILCILENE PEREIRA DA SILVA
Procurador: Nihil
INTIMAÇÃO da requerida. “SENTENÇA. O processo tinha tramitação regular, entretanto, a parte requerente desistiu do
prosseguimento do feito, dando quitação ao débito cobrado neste feito (evento 11). É o relato, em síntese. Fundamento e
Decido. Prevê o art. 485, VIII, do CPC que o processo é extinto, sem resolução de mérito, quando o autor desistir da ação.
Assim, não há óbice ao deferimento do que se pede. Desta forma, ante ao desinteresse da parte requerente, outro caminho não
há que não extinguir o presente processo, sem resolução de mérito, e assim o faço, para determinar que, observadas as cautelas
de praxe, sejam os autos arquivados. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo
sistema e-Proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
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ANANÁS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
A 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 vir ou dele conhecimento tiver, que por esse meio vem INTIMAR o acusado FRANCIMAR FERNANDES DA SILVA,
divorciado, pedreiro, nascido aos 30.03.1986, inscrito no CPF nº025.572.781-06,com endereço na Rua Betenia, próximo ao Bar
do Luis Preto,nessa cidade, atualmente com endereço incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos Pedido de Medida
Protetiva nº 0002726-61.2020.8.27.2703 , 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. Intime-se a vítima e o réu. Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as
cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ananás /TO, 19 de maio 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 09 de setembro de 2020. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial
digitou e subscreveu.

ARAGUACEMA

1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Araguacema, Estado do
Tocantins na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal esta Comarca correm os termos da Ação Penal nº
5000067-69.2012.827.2704, em desfavor de IDAILDES FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, convivente, lavradora, RG
1.204.806 SSP/TO, nascida em 01/11/1966, na cidade de Luciara/MT, filha de Ondino Antônio dos Santos e Maria Albina
Ferreira dos Santos, atualmente em local incerto e não sabido, razão pela qual mandou o MM.Juiz expedir o presente edital,
para que este responda à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. E para que chegue ao conhecimento da acusada e
que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. juiz expedir o presente edital, que será afixado a 2ª via no placar do edifício do
fórum local para conhecimento de todos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Araguacema-TO, ao 09 dia do mês de
setembro de 2020. Eu____Francisca Maria de M.Gonçalves Diretor de Secretaria, digitei, subscrevi e conferi. FREDERICO
PAIVA BANDEIRA DE SOUZA - Juiz de Direito Titular desta única Vara Criminal.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Araguacema, Estado do
Tocantins na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal esta Comarca correm os termos da Ação Penal nº
5000085-90..2012.827.2704, em desfavor de ERALDO DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, filho de Sebastião Roque dos
Santos e de Laudicéia Pereira de Bomfim, atualmente em local incerto e não sabido, razão pela qual mandou o MM.Juiz expedir
o presente edital, para que este responda à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. E para que chegue ao
conhecimento do acusado e que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. juiz expedir o presente edital, que será afixado a 2ª
via no placar do edifício do fórum local para conhecimento de todos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de AraguacemaTO, aos 09 dias do mês de setembro de 2020. Eu____Francisca Maria de M.Gonçalves Diretor de Secretaria, digitei, subscrevi e
conferi. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA - Juiz de Direito Titular desta única Vara Criminal.

ARAGUAINA
1ª vara cível
Boletins de expediente
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0007558-07.2015.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: OBEDD GONÇALVES PEREIRA - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 170: "...Isso posto, com os fundamentos acima, rejeito a exceção de pré-executividade
oposta. INDEFIRO a gratuidade da justiça, pois o simples fato de estar o embargante assistido pela Defensoria Pública, como
curadora especial, não basta para a concessão da gratuidade, cabendo a parte comprovar a efetiva necessidade do beneficio
pleiteado. Determino: INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, dê impulso ao feito, indicando os meios
para a satisfação de seu crédito. Transcorrido o prazo retro sem manifestação, INTIMEM-SE, exequente e respectivo advogado,
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para darem andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito e
consequente arquivamento. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0019097-62.2018.8.27.2706/TO
AUTOR: SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RÉU: J. WILSON SILVA - CONSULTORIA - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 82: "Na presente demanda o exequente requereu a suspensão do processo de execução.
Com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a suspensão do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o
exequente proceda à busca de bens do executado. Após o decurso desse prazo, sem a localização de bens penhoráveis,
arquivem-se os autos (art. 921, §2º, do CPC/15); os quais, porém, poderão ser desarquivados a qualquer tempo se encontrados
bens penhoráveis (art. 921, §3º, do CPC/15). Nos termos do §4º do artigo 921, embora arquivado o processo, deverá a
escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE conclusão.
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria n° 001/2019, deste juízo, adotando-se as normativas pertinentes a cada fase
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5007640-21.2013.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: MARIE ANTONINA CARDOSO COSTA BRINGEL - REVEL
RÉU: ALUISIO PEREIRA BRINGEL - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 126: "Ante a petição do evento 124, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a
suspensão do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o exequente proceda à busca de bens do executado. Após
o decurso desse prazo, sem a localização de bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 921, §2º, do CPC/15); os quais,
porém, poderão ser desarquivados a qualquer tempo se encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3º, do CPC/15). OBSERVESE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019, deste juízo, adotando-se as normativas pertinentes a cada fase
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000607-53.2008.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA SOARES - REVEL
RÉU: J. M. MESQUITA - REVEL
RÉU: JANDIRA MARIA DE MESQUITA SOARES - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 99: "Ante a petição do evento 97, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a
suspensão do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o exequente proceda à busca de bens do executado. Após
o decurso desse prazo, sem a localização de bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 921, §2º, do CPC/15); os quais,
porém, poderão ser desarquivados a qualquer tempo se encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3º, do CPC/15). OBSERVESE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019, deste juízo, adotando-se as normativas pertinentes a cada fase
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0010200-79.2017.8.27.2706/TO
AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (SICOOB UNICENTRO
BRASILEIRA)
RÉU: MICHELA STAFORTI ABADIA - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 93: "Na presente demanda o exequente requereu a suspensão do processo de execução.
Com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a suspensão do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o
exequente proceda à busca de bens do executado. Após o decurso desse prazo, sem a localização de bens penhoráveis,
arquivem-se os autos (art. 921, §2º, do CPC/15); os quais, porém, poderão ser desarquivados a qualquer tempo se encontrados
bens penhoráveis (art. 921, §3º, do CPC/15). Nos termos do §4º do artigo 921, embora arquivado o processo, deverá a
escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE conclusão.
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria n° 001/2019, deste juízo, adotando-se as normativas pertinentes a cada fase
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno." INTIMAÇÃO AO REVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0007673-86.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: PNEUAÇO COMÉRCIO DE PNEUS DE ARAGUAÍNA LTDA
RÉU: GONCALVES E DOMINGUES LTDA ME - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 50: "Ante a petição do evento 48, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a
suspensão do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o exequente proceda à busca de bens do executado. Após
o decurso desse prazo, sem a localização de bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 921, §2º, do CPC/15); os quais,
porém, poderão ser desarquivados a qualquer tempo se encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3º, do CPC/15). OBSERVESE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019, deste juízo, adotando-se as normativas pertinentes a cada fase
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0012685-52.2017.8.27.2706/TO
AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (SICOOB UNICENTRO
BRASILEIRA)
RÉU: ANA PAULA ALVES LIMA CAMARÇO - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 134: "Na presente demanda o exequente requereu a suspensão do processo de execução.
Com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a suspensão do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o
exequente proceda à busca de bens do executado. Após o decurso desse prazo, sem a localização de bens penhoráveis,
arquivem-se os autos (art. 921, §2º, do CPC/15); os quais, porém, poderão ser desarquivados a qualquer tempo se encontrados
bens penhoráveis (art. 921, §3º, do CPC/15). Nos termos do §4º do artigo 921, embora arquivado o processo, deverá a
escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE conclusão.
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria n° 001/2019, deste juízo, adotando-se as normativas pertinentes a cada fase
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno." INTIMAÇÃO AO REVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000751-05.2014.8.27.2706/TO
AUTOR: DILMA DA SILVA DANTAS BORGES
RÉU: D SANDES B DE SOUZA - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 126: "Com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a suspensão do presente feito,
pelo prazo de 01 (um) ano. Após o decurso desse prazo, sem a localização do executado ou de seus bens, arquivem-se os autos
(art. 921, §2º, do CPC/15); os quais, porém, poderão ser desarquivados a qualquer tempo (art. 921, §3º, do CPC/15). Nos termos
do §4º do artigo 921, embora arquivado o processos, deverá a escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e,
uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE conclusão. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5010706-09.2013.8.27.2706/TO
AUTOR: DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI
AUTOR: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO
AUTOR: MAURICIO CORDENONZI
AUTOR: FERNANDA RAMOS RUIZ
RÉU: NILSA MARIA BAUER - REVEL
RÉU: ALFRIDES BAUER (ESPÓLIO), representado por ALFRIDES JOSE BAUER (INVENTARIANTE) - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 157: "Ante o falecimento da parte requerida Nilsa Maria Bauer (evento 155), e, considerando
que não fora ajuizada ação de habilitação, é o caso de se aplicar o disposto na norma do art. 313, inciso I, §2º, do CPC/15. Art.
313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu
representante legal ou de seu procurador; [...] § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz
determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova
a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2
(dois) e no máximo 6 (seis) meses; [...] No ponto, inclusive, é de bom alvitre salientar que o processo está suspenso desde o
momento em que a parte faleceu, sendo irrelevante para esse fim o momento em que a informação é levada ao juízo ou o da
data da decisão de suspensão (STJ, 4a Turma, REsp 725.456/PR, rei. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05/10/2010, DJe
14/10/2010)[1]. Nessa ordem de ideias, declaro suspenso o curso do feito e determino a intimação do autor para que, no prazo 02
(dois) meses, promova a citação/intimação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, na
forma do art. 313, inciso I, §2º, inciso I, do CPC/15, sob pena de extinção do feito (art. 76, §1º, inciso I, do CPC/15). Cumpra-se."
INTIMAÇÃO AO REVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0003005-48.2014.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: NILSA MARIA BAUER - REVEL
RÉU: ALFRIDES BAUER (ESPÓLIO) - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 173: "Diante desse quadro, em face do falecimento do citado executada, e que, inclusive, seu
inventário se encontra em andamento, vejo que é o caso de se aplicar o dispositivo a norma do art. 313, inciso I, § 1°, do
CPC/15. Assim, com fulcro na norma supracitada, determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que
seja ajuizada a competente ação de habilitação ( art. 689 do CPC/15). Não ajuizada a ação de habilitação no prazo fixado,
INTIME-SE o exequente para que, no prazo 02 (dois) messes, promova a citação/intimação do respectivo espólio, de quem for o
sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, na forma do art. 313, inciso I, § 2°, inciso I, do CPC/15, sob pena de extinção do feito
(art. 76, § 1°, inciso I, do CPC/15. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001362-79.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (SICOOB UNICENTRO
BRASILEIRA)
RÉU: GIORGIO ALAN BORTOLIN DOS SANTOS - REVEL
RÉU: G. A. B. DOS SANTOS RESTAURANTE- ME - REVEL
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DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 80: "Na presente demanda o exequente requereu a suspensão do processo de execução.
Com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a suspensão do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o
exequente proceda à busca de bens do executado. Após o decurso desse prazo, sem a localização de bens penhoráveis,
arquivem-se os autos (art. 921, §2º, do CPC/15); os quais, porém, poderão ser desarquivados a qualquer tempo se encontrados
bens penhoráveis (art. 921, §3º, do CPC/15). Nos termos do §4º do artigo 921, embora arquivado o processo, deverá a
escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE conclusão.
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria n° 001/2019, deste juízo, adotando-se as normativas pertinentes a cada fase
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno." INTIMAÇÃO AO REVEL.

Central de execuções fiscais
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta
Central de Execução Fiscal de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0021031-26.2016.8.27.2706, proposta
pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE BRITO GARCIA, CPF nº 09954767134, sendo o mesmo para INTIMAR a
parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor do Despacho
proferido no evento n.º 60 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "A vista da apelação interposta no evento 58 determino as
seguintes providências ao Cartório: 1. Intime-se o(a) apelado(a) para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, em dobro se
Fazenda Pública ou assistido(a) pela Defensoria Pública; 2. Apresentado recurso adesivo, intime-se o(a) apelante para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, em dobro se Fazenda Pública ou assistido(a) pela Defensoria
Pública; Por oportuno, a fim de agilizar a marcha processual, anoto que caso seja interposto recurso de apelação pela parte
contraria, o cartório deverá proceder na forma determinada no item (1), certificando nos autos; 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). Intime-se. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de setembro de 2020. Eu, AMAURI
SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta
Central de Execução Fiscal de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5008119-14.2013.8.27.2706, proposta
pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em face de JOÃO NETO ALVES DE
ARAUJO e JOÃO NETO ALVES DE ARAÚJO, CNPJ/CPF nº 03110460000160 e 85536474120, 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
Decisão proferida no evento n.º 74 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do
artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da exequente (evento 72) para determinar a inclusão do executado no
cadastro de proteção de crédito (SERASA), devendo o Cartório promover, por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do
nome do executado junto ao SERASA. Ademais, considerando não terem sido encontrados bens passíveis de penhora,
suspendo o curso da presente execução por um ano, não correndo o prazo de prescrição, conforme determina o art.40, da Lei nº
6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art.
40, § 2º, da LEF). Encontrados que sejam, a qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da
execução. Decorrido 5 (cinco) anos do arquivamento (prazo prescricional), intime-se a exequente para manifestação acerca da
prescrição intercorrente, no prazo de 30 (trinta) dias. Sem prejuízo, volvam os autos para análise do pedido de penhora online
formulado no evento 72. Intimem-se as partes da presente decisão. Intime-se. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito". E
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,
aos 09 dias do mês de setembro de 2020. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

COLINAS

1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal Nº 0003317-90.2020.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: PAULO ALVES DE SOUSA NETO 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 CITA o
acusado PAULO ALVES DE SOUSA NETO1, brasileiro,em união estável, natural de Colinas do Tocantins-TO, nascido em
30/10/2000, filho deCerlito Rodrigues de Sousa e RoselâniaMachado de Sousa, RG nº 1.479.920 SSP-TO,CPF nº 080.454.91175, residente na ruaPachoréu, nº 598, setor Santo Antônio II, nacidade de Colinas do Tocantins/TO, nos autos de ação penal nº
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0003317-90.2020.8.27.2713, 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 03 de setembro de 2020. Eu,
(Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, lavrei e subscrevi.

Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal Nº 0003564-71.2020.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: RONIEL BENTO DA LUZ 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 CITA o
acusado RONIEL BENTO DA LUZ, brasileiro, convivente em união estável, diarista, natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido
em 22/03/1983, filho Naisa Bento da Luz, RG 697.026 SSP-TO, CPF nº 001.910.631-93, residente na Rua José Pereira de Lima,
nº 1.039, setor Rodoviário, na cidade de Colinas do Tocantins-TO, nos autos da ação penal 0003564-71.2020.8.27.2713, 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 03 de setembro de 2020. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora
de cartório, lavrei e subscrevi.

CRISTALÂNDIA
1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 0001259-79.2018.8.27.2715, que a justiça pública move contra o(a)
acusado(a) JEFFERSON DA SILVA XAVIER, vulgo “Guaxinim” brasileiro, solteiro, tratorista, nascido aos dias 17/02/1999, menor
de 21 anos na data do fato, natural de Cristalândia/TO, RG 1.474.827 SSP/TO, filho de Mauro Roberto Antunes e de Rosimeire
da Silva Pinto, atualmente em local incerto e não sabido, por infração do art. 180, §§ 1º e 2º, c/c art. 29, ambos do Código
Penal, conforme consta dos autos, fica intimado(a) pelo presente sobre a sentença condenatória nos autos supra. Para
conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade
e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 9 de setembro de 2020. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara
Criminal, lavrei o presente.

GOIATINS
1ª escrivania criminal
Editais de citação
EDITAL DE CITAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor de Juiz de Direito em nesta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins, Herisberto e Silva Furtado
Caldas, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania Criminal, se processam os autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal n.
00039224920198272720, e por meio deste CITAR o acusado NIVALDO BEZERRA DE SOUSA, brasileiro, união estável, natural
de Balsas/MA, nascido aos 05.12.1987, filho de Doracy Bezerra de Sousa, residente à Rua 03, s/nº, centro, Campos Lindos/TO,
para que caso queira, ofereça defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando provas que pretende produzir (art. 802, CPC). Não
sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (art. 803, CPC). Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e
vinte (09.09.2020). Eu, Elisânia Maurício de Andrade, digitei e datei.
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GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Intimações às partes
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC.
AÇÃO: ALIMENTOS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
Autos n. 0001274-93.2019.8.27.2721
Requerente: E. DA S.T.
Requerido: IZAQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, comerciante, RG n. 870.622 SSP/TO, CPF n. 032.808.541-30,
filho de Edi Teixeira de Oliveira e de Albertina Pereira de Oliveira.
SENTENÇA: “Posto isso e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no
artigo 485, inciso III do CPC. Custas na forma da lei. Entretanto, em face da autora ser beneficiária da justiça gratuita, fica
suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a
contar desta sentença, a assistida não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do
CPC). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.” Guaraí-TO, 02 de setembro de
2020. Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito”.

Editais de citações com prazo de 30 dias
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Investigação de Paternidade c/c
Ação de Alimento, n. 0003216-68.2016.827.2721/TO, movida por R.N. da C. e em desfavor de NAILTON PLACIDO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, profissão desconhecida, filho de Espedido Placido dos Santos e de Elisa Salvador, CPF n.
682.661.468-53; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADO de todo teor da
presente ação (evento 1-INIC1) e para responder a ação dentro de 15(quinze) dias, sob pena de terem-se como verdadeiros os
fatos articulados na inicial; e INTIMADO da r. decisão (evento 4) para, querendo realizar exame de DNA. E para que ninguém
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Dr. Ciro Rosa de Oliveira, que fosse expedido o presente Edital que será
devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO E
PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 09/09/2020. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica
Judiciária, digitei.
CIRO ROSA DE OLIVEIRA
Juiz de Direito

Editais de publicações de sentenças de interdição
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000500886.2018.8.27.2721, ajuizada por NÁDIA CLEMENTINO LOPES em desfavor NAJLA CLEMENTINO LOPES, brasileira, solteira,
RG n. 2.937.145 SSP/GO, CPF n. 575.489.861-49, residente na Rua 07, n. 1012, Centro, Guaraí/TO; feito julgado parcialmente
procedente e decretada a interdição da requerido, portadora de deficiência mental de grau leve -CID-10 F70, relativamente
incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e
negocial; sendo lhe nomeada CURADORA a sua irmã a Sra. NÁDIA CLEMENTINO LOPES, legalmente compromissada perante
este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 67, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo
mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, com
julgamento do mérito, em consonância ao previsto no artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar para o fim
de decretar a interdição de NAJLA CLEMENTINO LOPES, declarando-o relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil
em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil,
NOMEIO curadora do interditando a sua irmã NÁDIA CLEMENTINO LOPES, ora requerente, que não poderá por qualquer modo
alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Os valores
recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito.
Lavre-se o termo de curatela, constando as restrições acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de
Processo Civil, publicando-se os editais. Intime-se o curador para, no prazo de 05 dias, prestar compromisso, em cujo termo
deverão constar as restrições supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita,
sem autorização judicial. Após, no prazo de 10 dias, proceda-se o curador a especialização em hipoteca legal havendo bens do
interditado para administrar, ou não havendo, manifeste-se neste sentido, anexando na ocasião certidão do CRI local. Inscrevase a sentença no Registro Civil da interdita (art. 29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o
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mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da
interdita e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se o Cartório
Eleitoral. Custas na forma da lei, entretanto, em face do exequente ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta
sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98 e seguintes do NCPC).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO, 13 de dezembro de 2019. CIRO ROSA DE OLIVEIRA JUIZ DE
DIREITO.” Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 05/8/2020. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica
Judiciária.
CIRO ROSA DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000125439.2018.827.2721, ajuizada por ELZENI ROSA TEOFILO em desfavor ERLITO ROSA TEOFILO, brasileiro, solteiro, aposentado,
filho de Antonio Teófilo e de Modestina Rosa Teófilo, RG n. 567.037 SSP/GO, CPF n. 231.170.441-91, residente e domiciliado na
Avenida Anhanguera, s/n, Lt. 21, Qd. 34, Centro, Tabocão/TO; feito julgado parcialmente procedente e decretada a interdição
do requerido, portador de Alzheimer (F00.9) e Catarata (H26), relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida
civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial; sendo lhe nomeada CURADORA a sua irmã a
Sra. ELZENI ROSA TEOFILO, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 67, que, em
resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento do mérito, em consonância ao previsto no
artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar a interdição de ERLITO ROSA TEOFILO, declarandoo relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e
negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, NOMEIO curadora do interditando a sua irmã ELZENI ROSA
TEOFILO, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza,
pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados
exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Lavre-se o termo de curatela, constando as restrições acima.
Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Intime-se a curador para,
no prazo de 05 dias, prestar compromisso, em cujo termo deverão constar as restrições supra, todas referentes à proibição de
alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização judicial. Após, no prazo de 10 dias, proceda-se a
curadora a especialização em hipoteca legal havendo bens do interditado para administrar, ou não havendo, manifeste-se neste
sentido, anexando na ocasião certidão do CRI local. Inscreva-se a sentença no Registro Civil da interdita (art. 29, V, e 92, da Lei
6.015/73 e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes,
com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e do curador, a causa da interdição e os limites da
curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se o Cartório Eleitoral. Custas na forma da lei, entretanto, em face do
exequente ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação
econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a
obrigação ficará prescrita (art. 98 e seguintes do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO, 31 de março de
2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA. JUIZ DE DIREITO.” Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 07/08/2020. Eu,
Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária.
Ciro Rosa de Oliveira
Juiz de Direito
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000295416.2019.827.2721, ajuizada por ILDA COELHO CAVALCANTE em desfavor MALAQUIAS COELHO CAVALCANTE, brasileiro,
solteiro, RG n. 4.432.675 DGPC/GO, CPF n. 832.862.761-20, filho de Juarez Matos Cavalcante e de Ilda Coelho
Cavalcante, residente e domiciliado na Av. 11 de Abril, 1932, Centro, Guaraí/TO; feito julgado parcialmente procedente e
decretada a interdição do requerido, portador de transtorno mental e comportamental de caráter orgânico e epilepsia -CID-10
F06.9 e G40, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de
natureza patrimonial e negocial; sendo lhe nomeada CURADORA a sua mãe, a Sra. ILDA COELHO CAVALCANTE, legalmente
compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 54, que, em resumo, tem o seguinte teor:
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do
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artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento do mérito, em consonância ao previsto no artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15
para o fim de decretar para o fim de decretar a interdição de MALAQUIAS COELHO CAVALCANTE, declarandoo relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e
negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, NOMEIO curadora do interditando a sua mãe ILDA COELHO
CAVALCANTE, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer
natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser
aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Lavre-se o termo de curatela, constando as
restrições acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Intimese o curador para, no prazo de 05 dias, prestar compromisso, em cujo termo deverão constar as restrições supra, todas
referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização judicial. Após, no prazo de 10
dias, proceda-se o curador a especialização em hipoteca legal havendo bens do interditado para administrar, ou não havendo,
manifeste-se neste sentido, anexando na ocasião certidão do CRI local. Inscreva-se a sentença no Registro Civil da interdita (art.
29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por
03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e do curador, a causa da interdição e
os limites da curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se o Cartório Eleitoral. Custas na forma da lei, entretanto, em
face da requerente ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua
situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido
pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98 e seguintes do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO, 03 de
junho de 2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO.” Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 21/08/2020.
Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária.
CIRO ROSA DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n.
00040558820198272721, ajuizada por Sirlene Lima Noleto em desfavor RODRIGO LIMA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG
n. 968.637 SSP/TO, CPF n. 027.897.181-48, residente na Avenida Goiás, n. 1285, Centro, Guaraí/TO; feito julgado parcialmente
procedente e decretada a interdição do requerido, portador de transtorno mental -CID-10 F71.1, relativamente incapaz para
exercer pessoalmente os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial; sendo lhe
nomeada CURADORA a sua mãe a Sra. SIRLENE LIMA NOLETO, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos
da r. sentença – evento 51, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos
consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento do mérito,
em consonância ao previsto no artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar para o fim de decretar a interdição
de RODRIGO LIMA DE ALMEIDA, declarando-a relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão
somente aos atos de natureza patrimonial e negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, NOMEIO curadora do
interditando a sua genitora SIRLENE LIMA NOLETO, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens
móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes a interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade
previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Lavre-se o termo de
curatela, constando as restrições acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil,
publicando-se os editais. Intime-se a curadora para, no prazo de 05 dias, prestar compromisso, em cujo termo deverão constar
as restrições supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização
judicial. Após, no prazo de 10 dias, proceda-se o curador a especialização em hipoteca legal havendo bens do interditado para
administrar, ou não havendo, manifeste-se neste sentido, anexando na ocasião certidão do CRI local. Inscreva-se a sentença no
Registro Civil da interdita (art. 29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o
mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da
interdita e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se o Cartório
Eleitoral. Custas na forma da lei, entretanto, em face do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta
sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98 e seguintes do
CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO,07 de abril de 2020. Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito." Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 02/09/2020. Eu, Lucélia Alves da Silva, diretora de secretaria, digitei.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
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tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000263604.2017.8.27.2721, ajuizada por MARILDA RIBEIRO DO SANTOS em desfavor ISMAEL RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro,
solteiro, relativamente incapaz, inscrito no RG n. 875.483 SSP/TO, CPF n. 015.906.311-61, nascido aos 15/07/1993, filho de
Mariano Pereira dos Santos e Iracema Ribeiro dos Santos, residente e domiciliado na Rua Novo Acordo, nº. 15, Lagoa do
Tocantins/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do requerido, portador de retardo mental de grau moderado CID10 F03, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeada CURADORA a
Sra. MARILDA RIBEIRO DOS SANTOS, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 122,
que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento do mérito, em consonância ao previsto no
artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar para o fim de decretar a interdição de ISMAEL RIBEIRO DOS
SANTOS, declarando-a relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos
de natureza patrimonial e negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, NOMEIO curadora do interditando a sua
genitora MARILDA RIBEIRO DOS SANTOS, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis,
imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes a interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade
previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Lavre-se o termo de
curatela, constando as restrições acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil,
publicando-se os editais. Intime-se a curadora para, no prazo de 05 dias, prestar compromisso, em cujo termo deverão constar
as restrições supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização
judicial. Após, no prazo de 10 dias, proceda-se o curador a especialização em hipoteca legal havendo bens do interditado para
administrar, ou não havendo, manifeste-se neste sentido, anexando na ocasião certidão do CRI local. Inscreva-se a sentença no
Registro Civil da interdita (art. 29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o
mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da
interdita e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se o Cartório
Eleitoral. Custas na forma da lei, entretanto, em face do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta
sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98 e seguintes do
CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO,07 de abril de 2020. Ciro Rosa de Oliveira - Juiz de Direito". Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (31/08/2020).
Eu, Bethania Tavares de Andrade, Técnica Judiciária de 1ª Instância, digitei.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito em substituição na Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000370622.2018.8.27.2721, ajuizada por JOSE REINALDO ROSADO DA SILVA em desfavor JOSE ROSADO DA SILVA, brasileiro,
casado, aposentado, interditado, nascido aos 22/10/1939, natural de Santa Vitória/MG, filho de João Rosado da Silva e Maria
Abadia de Jesus, RG n. 3.144.857 SSPMG e CPF n. 040.112.286-72, residente e domiciliado na Avenida 11 de abril, nº 2352,
Centro, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do requerido, portador de Alzheimer CID G-30,
relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos de natureza patrimonial e negocial, sendo lhe nomeada CURADORA a
sua Esposa a Sra. Marlene Rosado de Oliveira Silva, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença –
evento 110, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento do mérito, em consonância
ao previsto no artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar a interdição de JOSÉ ROSADO DA SILVA,
declarando-o relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza
patrimonial e negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 1º, do Código Civil, NOMEIO curadora do interditado a sua esposa Marlene
Rosado de Olivera Silva, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza,
pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados
exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interditado. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições
acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 755,§ 3° e 759, § 1º do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. De já sai
intimada a curadora do interditado para prestar compromisso, em cujo termo deverão constar às restrições supra, todas
referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens do interditado, sem autorização judicial, bem como juntar a
certidão hipotecária, no prazo de 05 (cinco) dias. Inscreva-se a sentença no Registro Civil do interditado (art. 29, V, e 92, da Lei
6.015/73 e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes,
com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da
curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se ao Cartório Eleitoral. Defiro os benefícios da assistência judiciária ao
requerido, em face do exposto na contestação, por ser pessoa carente na forma do art. 98 do CPC. Custas na forma da lei pelo
requerido, entretanto em face deste ser beneficiário da assistência judiciária, fica suspenso o pagamento das custas, até
eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, a parte assistida não
puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do NCPC). Dou a presente por publicada em
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audiência e delas intimadas as partes. Após o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquive-se o feito com as
baixas necessárias”. Sentença proferida em audiência realizada aos 06 de março de 2020. Ciro Rosa de Oliveira - Juiz de
Direito. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte
(28/06/2020). Eu, Bethania Tavares de Andrade, Técnica Judiciária de 1ª Instancia, digitei.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE
10 (DEZ) DIAS.
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 000156797.2018.8.27.2721, ajuizada por ALTINO DE SOUSA OLIVEIRA em desfavor ELIENE DE SOUSA OLIVEIRA, brasileira, solteira,
sem profissão definida, inscrita no RG nº. 332.548 SSP/TO e CPF nº. 748.159.111-34, nascida em 10/03/1978, natural de
Guaraí/TO, filha de Simão Pereira de Sousa e Irene de Sousa Oliveira, residente e domiciliada na Fazenda Bom Jesus, Zona
Rural de Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição da requerida, portadora de deficiência mental Documento
CID-10 F72, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos de natureza patrimonial e negocial, sendo lhe
nomeado CURADOR o seu irmão Sr. ALTINO DE SOUSA OLIVEIRA, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos
da r. sentença – evento 60, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos
consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento do mérito,
em consonância ao previsto no artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar para o fim de decretar a interdição
de ELIENE DE SOUSA OLIVEIRA, declarando-o relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão
somente aos atos de natureza patrimonial e negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, NOMEIO curadora da
interditanda o seu irmão ALTINO DE SOUSA OLIVEIRA, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar
bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de
entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Lavre-se o
termo de curatela, constando as restrições acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil,
publicando-se os editais. Intime-se o curador para, no prazo de 05 dias, prestar compromisso, em cujo termo deverão constar as
restrições supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização
judicial. Após, no prazo de 10 dias, proceda-se o curador a especialização em hipoteca legal havendo bens do interditado para
administrar, ou não havendo, manifeste-se neste sentido, anexando na ocasião certidão do CRI local. Inscreva-se a sentença no
Registro Civil da interdita (art. 29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o
mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da
interdita e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se o Cartório
Eleitoral. Custas na forma da lei, entretanto, em face do exequente ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o
pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta
sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98 e seguintes do
CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO, 30 de abril de 2020. Ciro Rosa de Oliveira - Juiz de Direito. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (28/08/2020).
Eu, Bethania Tavares de Andrade, Técnica Judiciária de 1ª Instancia, digitei.

GURUPI
1ª vara da família e sucessões
Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0012217-06.2018.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA
Requerente: MARIANA ROSA DE OLIVEIRA
Requerido: ARNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de ARNALDO ALVES DE SOUZA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, pintor, portador do RG nº. 846.568
SSP-TO, inscrito no CPF nº. 012.824.391-03, atualmente residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, da sentença
proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das
custas, entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Sem honorários. Com o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Gurupi-TO, data certificada pelo sistema.
Documento eletrônico assinado por EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito.” DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 5 de setembro de 2020. Eu (Marinete Barbosa Bele
Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº: 0007643-08.2016.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO
Requerente: LUIZ FERNANDES DE SOUZA CARVALHO
Requerido: LUIZ HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de L. H. C. DA S., brasileiro, menor impúbere, nascido em 14/11/2014 (quartoze de novembro de dois
mil e quartoze), representada por sua genitora, GISELLE RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, babá, demais qualificações
ignorada, atualmente residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe.
SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Vistos etc. Tendo em vista que a parte autora não compareceu para o ato, estando devidamente
intimada, nem apresentou qualquer justificativa acerca da ausência, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil,
DECLARO extinto o processo sem resolução do mérito. Publicada e as partes intimadas em audiência. Registre-se. Arquive-se.
Sem custas. Nada mais havendo, encerrou-se o presente, que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Edilene
Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins,
aos 5 de setembro de 2020. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA
DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0010056-23.2018.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
AUTOR: SANDRA DIAS DA CUNHA
RÉU: LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, demais qualificações
desconhecidas, inscrito no CPF Nº 045.520.501-92, atualmente residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, da
sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, inciso
VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o pedido de DESISTÊNCIA; de consequência, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Promovidos os atos acima, arquive-se com as cautelas legais. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico
assinado por EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 7 de setembro de 2020. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica
Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0020128-35.2019.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: ALIMENTOS
AUTOR: ANA ALVES DE SOUZA
RÉU: VINICIUS PEREIRA DE MELO
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de VINICIUS FERREIRA DE MELO, brasileiro, solteiro, diarista, inscrito no RG sob o nº 784.249
SSP/TO, inscrito CPF nº 057.463.281-62, atualmente residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, da sentença
proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Portanto, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes para
que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito,
com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. REGULAMENTO O DIREITO DE VISITAS do
Requerido, conforme acordado no evento 21, qual seja: a) Aos finais de semana alternados podendo ele buscar o filho às 09:00
horas de sábado, devendo deixá-lo em casa às 18:00 horas do domingo seguinte; b) No período de férias escolares (janeiro e
julho), 15 (quinze) dias consecutivos com cada uma das partes. Sendo que a responsabilidade de buscar e levar o filho menor
nas visitas é do genitor, ora Requerido. Consigno que o regime de visitas ora estabelecido visa a assegurar a convivência
mínima entre pai e filho e poderá ser alterado pelas partes se concordarem ou ainda se as circunstâncias assim o determinarem,
sempre no intuito de preservar o melhor interesse das crianças. Custas pelos acordantes, com esteio no §2º do art. 90, do CPC,
cuja exigibilidade da cobrança fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC, à vista da gratuidade judiciária deferida por este
Juízo neste ato. Ciência ao MP. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas. Intimem-se. Cumprase. Gurupi-TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX
NATÁRIO, Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 7 de setembro

ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4810 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 09 DE SETEMBRO DE 2020

26

de 2020. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM
ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0013191-43.2018.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: Cumprimento de Sentença
AUTOR: ADELIA MARIA MARTINS DA COSTA
RÉU: RAIMUNDO BATISTA SANTANA COSTA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de RAIMUNDO BATISTA SANTANA COSTA, brasileiro, convivente sob o regime de união estável,
eletricista, portador do Registro Geral n.º 635.894 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 002.605.041-22, atualmente residente e
domiciliado em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o
exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução
do mérito. Sem custas. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se.
Gurupi-TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX
NATÁRIO, Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 7 de setembro
de 2020. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM
ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0013411-41.2018.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: GUARDA
AUTOR: MANOEL PEREIRA DA SILVA
RÉU: DENHENIF GUEDES MOTA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de DENHENIF GUEDES MOTA, brasileira, solteira, endereço eletrônico não informado, portadora do
Registro Geral nº. 1.251.956 SSP/TO, inscrita no CPF sob o n.º 056.573.521-73, atualmente residente e domiciliado em lugar
incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Portanto, HOMOLOGO O
ACORDO firmado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O
PROCESSO com a resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo
Civil. CONCEDO a guarda compartilhada do menor Luís Gustavo Guedes da Silva, tendo como lar de referência o lar do genitor.
Custas pelos acordantes, com esteio no §2º do art. 90, do CPC, cuja exigibilidade da cobrança fica suspensa nos termos do art.
98, §3º do CPC, à vista da gratuidade judiciária deferida por este Juízo. Sem honorários ante a ausência de pretensão resistida.
Ciência ao MP. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO,
data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza
de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 7 de setembro de 2020. Eu
(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
– JUÍZA DE DIREITO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0008087-07.2017.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: ALIMENTOS
AUTOR: ALESSANDRA DE JESUS FERREIRA
RÉU: VANDILSON JUNIOR MIRANDA DE SOUSA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de VANDILSON JUNIOR MIRANDA DE SOUSA, serviços gerais, demais qualificações ignoradas,
atualmente residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA:
“Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O
PROCESSO sem a resolução do mérito. Sem custas. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas
necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Gurupi-TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por EDILENE
PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, aos 7 de setembro de 2020. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0016949-93.2019.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: ILIZETE TAVARES DA SILVA CARNEIRO MOTA
RÉU: WILKER DA SILVA MOTA
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de WILKER DA SILVA MOTA , brasileiro, portador do Registro Geral nº 938.797 2ª via SSP/TO,
inscrito sob o CPF nº 025.417.581-38, atualmente residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida
nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Deste modo e em virtude da quitação da totalidade do crédito alimentar
reclamado nestes autos, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil. Resolvido o mérito da lide. Condeno o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora
fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado e após as cautelas de estilo, arquivem-se os
autos com as baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi-TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado
por EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 7 de setembro de 2020. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei
e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.

Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
AUTOS Nº: 0012515-61.2019.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
AUTOR: WASHINGTON SEBASTIAO DOS REIS DOS SANTOS
RÉU: STENIO FABIO PERES DOS SANTOS E OUTROS
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a CITAÇÃO de ISMYRNA RITHELLY PERES DOS SANTOS, brasileira, casada nascida em 02/05/1997, residente e
domiciliada atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, CONTESTE a presente ação no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, tudo em conformidade com o art. 256, 335
e 344 do NCPC. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 5 de setembro de 2020. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei
e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE DIREITO.

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
AUTOS Nº: 0004396-48.2018.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
Ação: PEDIDO DE CURATELA
Requerente: ROBERTO PASSOS
Requerido: DAVID PASSOS FILHO E OUTRO
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO,
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE:
Proceda-se a INTIMAÇÃO de SAIMON DANIEL ALVES, brasileiro, solteiro, motorista, inscrito no CPF nº 041.542.341-45,
atualmente residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA:
“Vistos etc. (...) Ao exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA
AUTORA, para o fim de reconhecer a paternidade de MARIA ESTHER RODRIGUES DOS SANTOS, assim como determinar a
expedição de mandado de averbação e inclusão do nome Requerido como pai biológico do Requerente, assim como de seus
avós paternos e inserção dos apelidos do pai em seu sobrenome. Expeça-se o competente mandado de averbação. FIXO OS
ALIMENTOS DEFINITIVOS a serem pagos pelo Requerido a filha menor no valor mensal de 30% (trinta por cento) do
salário mínimo, valor este que deverá ser pago até o 5º dia útil de cada mês, devendo ser depositado na conta poupança em
nome da genitora da menor. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários
de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se
com as baixas necessárias. Gurupi-TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por NASSIB CLETO
MAMUD, Juiz de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 5 de setembro de
2020. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX
NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO.
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2ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0009987-20.2020.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por
JACINTO LEANDRO DA SILVA em face de MARIA DE LOURDES PEDROSO e JOSE PEDROSO, e por este meio CITA os
requeridos Maria de Lourdes Pedroso, brasileira, casada, do lar, portadora do RG n.° 1.124.856-SSP-GO, e José Pedroso,
brasileiro, casado, fazendeiro, portador do RG n.º 70.343-SSP-GO, inscrito no CPF sob o nº 037.291.091-20, atualmente em
lugar incertos ou não sabido, dos termos da ação de usucapião supra, sobre o imóvel urbano denominado Lote 09, da
quadra 09, S/N, situado na Avenida Dueré, Setor Pedroso, do Município de Gurupi/TO, com área de 360,00 m², medindo
12,00 metros de frente, confrontando com a Avenida Dueré; 12,00 metros de fundo, confrontando com o lote 14; 30,00
metros do lado direito, confrontando com o lote 08; e 30,00 metros do lado esquerdo, confrontando com os lotes 10 e
11, o loteamento está devidamente matriculado sob n. R-1/8.992, livro 2-AZ, Registro Geral, do CRI de Gurupi - TO, para,
querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo
contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do
CPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 281142772520, no site
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de
setembro de 2020. Eu __, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0009987-20.2020.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por
JACINTO LEANDRO DA SILVA em face de MARIA DE LOURDES PEDROSO e JOSE PEDROSO, e por este meio CITA
EVENTUAIS INTERESSADOS, assim como os ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da ação de usucapião
supra, sobre o imóvel urbano denominado Lote 09, da quadra 09, S/N, situado na Avenida Dueré, Setor Pedroso, do
Município de Gurupi/TO, com área de 360,00 m², medindo 12,00 metros de frente, confrontando com a Avenida Dueré;
12,00 metros de fundo, confrontando com o lote 14; 30,00 metros do lado direito, confrontando com o lote 08; e 30,00
metros do lado esquerdo, confrontando com os lotes 10 e 11, o loteamento está devidamente matriculado sob n. R1/8.992, livro 2-AZ, Registro Geral, do CRI de Gurupi - TO, para, querendo, contestarem no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados
pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do CPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao
processo será através da Chave n.º 281142772520, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de setembro de 2020. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário
de 1ª Instância, digitei e subscrevo.

ITACAJÁ
1ª escrivania criminal
Sentenças
AUTOS Nº 0002171-81.2020.8.27.2723/TO
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
ASSUNTO: 122243 – ROUBO MAJORADO, CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, DIREITO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: SAMUEL LEITE
RÉU: LUIZ AMARO DE SOUSA MARCOS
RÉU: JOSE ULIAS MARQUES
RÉU: JOÃO GENILDO DE MORAIS PEREIRA
RÉU: JOÃO BATISTA DE MORAIS MARQUES
ADVOGADA: THAYANNA KATYWCY SOUSA RAMOS GO45051
SENTENÇA. Vistos etc. I – RELATÓRIO O Ministério Público do Estado do Tocantins ofereceu denúncia em desfavor de João
Batista de Morais Marques; João Genildo de Morais Pereira; Jose Ulias Marques; Luiz Amaro de Sousa Marcos e Samuel Leite,
já devidamente qualificados na exordial acusatória, com base em peças inquisitoriais que a acompanham, imputando-lhe as
práticas delitivas tipificadas no art. 157 § 2º, II e § 2º A, I, todos do Código Penal Brasileiro (Evento de nº 1, destes autos). Narra
à denúncia: “No dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 09h30min, na residência e escritório da empresa PIPES, localizado na
Avenida Tocantins, s/nº, Centro, Itapiratins - TO, os denunciados LUIZ AMARO DE SOUSA MARCOS, JOSÉ ULIAS MARQUES,
SAMUEL LEITE, JOÃO GENILDO DE MORAIS PEREIRA e JOÃO BATISTA DE MORAIS MARQUES, em comunhão de
vontades e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 5 (cinco)
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celulares, sendo 1 (um) aparelho celular SAMSUNG J6, 1 (um) aparelho celular SAMSUNG J2, 1 (um) aparelho celular
SAMSUNG J7, 1 (um) aparelho celular GALAXY CORE DUO e 1 (um) aparelho celular MOTOROLA MOTO ES, pertencentes à
vítima Manoel Francisco Lima, bem como o valor de aproximadamente R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), em
dinheiro, e 1 (um) HD com as imagens da câmera de segurança, pertencente à empresa PIPES (balsas). Depreende-se dos
autos que nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados LUIZ AMARO DE SOUSA MARCOS, JOSÉ
ULIAS MARQUES, SAMUEL LEITE, JOÃO GENILDO DE MORAIS PEREIRA e JOÃO BATISTA DE MORAIS MARQUES, com
divisão de tarefas previamente ajustadas, foram até a residência da vítima Manoel Francisco Lima, local onde também funciona o
escritório da empresa PIPES (balsa), com o propósito de assaltá-las. No local, enquanto os denunciados SAMUEL LEITE, JOÃO
GENILDO e JOÃO BATISTA ficaram nas proximidades em vigília, dando cobertura para os comparsas, e na direção dos veículos
automotores, Montana branco e um HB20 cinza, em prontidão para fuga, os denunciados LUIZ AMARO, empunhando uma arma
de fogo, e JOSÉ ULIAS entraram na casa / escritório e anunciaram o assalto. Enquanto, o denunciado LUIZ AMARO apontava a
arma de fogo para a vítima Manoel Francisco, sua esposa e os três filhos, o denunciado JOSÉ ULIAS recolheu os 5 (cinco)
celulares da vítima Manoel Francisco, bem como o valor de aproximadamente R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais),
em dinheiro, e 1 (um) HD com as imagens da câmera de segurança, da empresa PIPES. Em seguida, amarram e trancaram a
vítima Manoel Francisco e sua família no quarto, fugindo do local com os bens subtraídos, acompanhados dos comparsas que os
aguardavam nos veículos nas imediações. A materialidade do delito e as autorias estão demonstradas, precipuamente, pelo
boletim de ocorrência nº 004698/2020 (ev. 1, P_FLAGRANTE1, fls. 04/09), auto de exibição e apreensão (ev. 1,
P_FLAGRANTE1, fls. 14/15), laudo de exame de eficiência em arma de fogo (ev. 39, LAUD/2), laudo pericial de local do crime
(ev. 39, LAUD/3) e prints conversas realizadas entre os denunciados via aplicativo whatsapp, fotografias, e relatórios de
investigação (ev. 42)”. À denúncia juntou-se o Inquérito Policial autos de nº 0002022-85.2020.8.27.2723, em apenso. A denúncia
foi devidamente recebida no Evento de nº 6, no dia 6 de fevereiro de 2020, destes autos. Os réus foram citados no dia 13 de
fevereiro de 2020 (Evento de nº 6, dos Autos nº 0002329-45.2020.8.27.2721). A defesa apresentou resposta à acusação e
pedido de Revogação de Prisão Preventiva no dia 14 de maio de 2020 (Evento de nº 34, destes autos). Pelo juízo foi ratificado o
recebimento da denúncia, bem como foi indeferido o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva. E ainda foi determinada a
designação de audiência de Instrução e Julgamento (Evento de nº 40, destes autos). Em audiência de Instrução e Julgamento no
dia 10 de junho de 2020, às 9 horas, verificou-se a ausência da vítima e a presença dos réus, bem como de seus advogados.
Verificou-se também a presença das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, tudo por videoconferência. Em seguida foi
aberta a audiência e realizada o pregão. Após foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, por meio do sistema de
registro de audiovisual. Após, passou-se ao interrogatório dos réus, com o direito de se entrevistar antecipadamente com suas
defesas. O que o fizeram. Foram cientificados do direito de permanecerem calados. Após a entrevista, aceitaram falar acerca dos
fatos, tendo sido ouvidos um sem a presença do outro. Foi determinado pelo MM. Juiz a Revogação da Prisão Preventiva dos
acusados João Genildo de Morais Pereira e João Batista de Morais Marques. Quanto aos demais acusados foram mantidos
custodiados (Evento de nº 110) O Ministério Público requereu que fosse julgada procedente a denúncia, para condenar José
Ulias Marques, Samuel Leite, como incursos no art. 157 § 2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro e os acusados Luiz
Amaro de Sousa Marcos, João Genildo de Morais Pereira e João Batista de Morais Marques como incursos art. 157 § 2º, II e §
2º-A, I, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, bem como a fixação de valor indenizatório mínimo em favor das vítimas, nos
termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (Evento de nº 118, destes autos). A Defesa absolvição dos acusados
João Genildo, João Batista, Luiz Amaro, alegando não merecerem ele ser apenados dentro da situação narrada na denúncia, vez
que não participaram dos fatos. Não existindo prova contra estes, devendo eles ser absolvidos como solução tecnicamente justa,
visto que têm bons antecedentes, residência fixa, trabalham honestamente e são todos réus primários. Já sobre os demais réus,
José Ulias e Samuel Leite, requereu que fossem condenados no patamar mínimo, considerando a confissão destes quanto ao
delito cometido, e considerando a idade do réu Samuel (18 anos), como também os bons antecedentes e a primariedade de
ambos, convertendo a sua condenação nos termos do artigo 44 do código penal. Requereu também, que sejam restituídos de
imediato, o veículo Montana do acusado João Genildo e os demais bens apreendidos dos réus (Evento de nº 131, destes autos).
É o relatório. Verifico a concomitância dos pressupostos processuais subjetivos e objetivos para a formação válida e regular do
processo (juiz competente, capacidade das partes, representação por defesa técnica, forma processual, petição inicial
acusatória, inexistência de litispendência, coisa julgada e nulidades). As condições da ação, segundo as categorias próprias do
processo penal1, também estão presentes. Há a narrativa de um fato aparentemente criminoso e revestido de punibilidade
concreta. Na fase de recebimento e de ratificação, não restou comprovada a existência cabal de excludentes de ilicitude ou de
punibilidade (artigo 395, inciso II; artigo 397, incisos III e IV, todos do Código de Processo Penal), razão pela qual, o processo
prosseguiu devido a presença de fumus commissi delicti. Outrossim, verifico que há legitimidade ativa e passiva na presente
ação penal (artigo 395, II, Código de Processo Penal), uma vez que ambas as partes registram pertinência subjetiva para ocupar
cada um dos polos da ação. Por fim, há justa causa para o exame do mérito da ação penal, haja vista que, com o recebimento e
ratificação do recebimento da denúncia, este magistrado entendeu, em juízo provisório, pela possível existência de um crime e
indícios de sua autoria. Por essa razão, passo a análise do mérito. II- DA MATERIALIDADE/AUTORIA Artigo 157 § 2º, II e §2º-A,
I, c/c artigo 29 do Código Penal. Aos réus é imputada a prática do delito previsto no artigo 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 29, do
Código Penal. Segundo o Código Penal brasileiro, “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça
ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência” caracteriza a prática
do delito de Roubo (CP, art. 157). Sendo que, “se há o concurso de duas ou mais pessoas” e “se a violência ou ameaça é
exercida com emprego de arma de fogo” caracteriza o delito na forma qualificada (CP, 157, § 2º, II e §2-A, I). O delito de roubo é
classificado doutrinariamente como sendo um crime material ou de resultado, ou seja, o tipo penal descreve conduta e resultado,
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e para sua consumação exige o resultado. No caso em tela o resultado exigido é a subtração, tirar, diminuir o patrimônio de
outrem em benefício próprio ou de terceiros. Sendo que, para isso, o agente a pratique com violência ou com grave ameaça.
Passamos a verificar a adequação do fato à norma. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão
em Flagrante (Evento de nº 1, dos Autos nº 0002022-85.2020.8.27.2723, P_Flagrante1, bem como Eventos de nº 3/5, 7 e 8, 10,
13, 16, 18, 21/23) Auto de Exibição e Apreensão (Evento de nº 38, dos Autos nº 0002022-85.2020.8.27.2723), Laudo de Exame
Pericial de eficiência de arma de fogo e Laudo Pericial de Local do Crime (Evento de nº 39, dos Autos nº 000202285.2020.8.27.2723), Relatório de Investigação Policial (Evento de nº 42, dos Autos nº 0002022-85.2020.8.27.2723), Relatório
Final (Evento de nº 52, dos Autos nº 0002022-85.2020.8.27.2723), Laudo Pericial (Evento de nº 62, dos Autos nº 000202285.2020.8.27.2723), oitiva das testemunhas (Evento de nº 110,DEPOIM_TESTEMUNHA2 a DEPOIM_TESTEMUNHA12, destes
autos) e interrogatório dos réus (Evento de nº 110, destes autos, INTERR13 a INTERR34). O Laudo Pericial de Vistoria e
Eficiência em Arma de Fogo indicou que a arma era APTA para a realização de disparos, (Evento de nº 39, dos Autos nº
0002022-85.2020.8.27.2723 – LAUD/2). Foram apreendidos, 01 (um) veículo HUNDAY/HB20S, Cor Prata e 01 (um) GM/Montana
e Cor Branca, bem como 03 (três) celulares, conforme Auto de Exibição e Apreensão (Evento de nº 1 – P_FLAGRANTE1, dos
Autos nº 0002022-85.2020.8.27.2723) e Laudo Pericial no Evento de nº 39 – LAUDO/3 e LAUDO/4, dos Autos nº 000202285.2020.8.27.2723. Apreendido também um cheque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprovante bancário no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais) e 05 (cinco) celulares, conforme Auto de Exibição e Apreensão (Evento de nº 38 – APREENSÃO1,
dos Autos nº 0002022-85.2020.8.27.2723) e Laudo Pericial no Evento de nº 62, dos Autos nº 0002022-85.2020.8.27.2723.
Assim, é imperioso esclarecer que a diferença entre o delito de furto e roubo reside justamente no emprego de violência ou grave
ameaça. Na situação em questão, temos que os agentes perpetraram o delito mediante a exibição de uma arma de fogo que
impingiu à vítima temor de lesão à sua vida e incolumidade física. Razão por que plenamente configurada a circunstância
especializante do delito de roubo em todas as ocasiões. Restando comprovado a existência dos crimes, via materialidade,
necessário se faz a verificação de sua autoria. Essa por sua vez, também é inconteste. As provas contidas nos autos
demonstram que os réus são coautores dos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, II e §2º-A, I, c/c com artigo 29, ambos do
Código Penal, em sua forma consumada. Os réus foram identificados pela vítima ouvida na fase investigativa e testemunhas
ouvidas em juízo e na fase administrativa. Ademais, a ligação entre eles também foi comprovada através da quebra de sigilo
telefônico. Assim, não resta dúvida quanto à existência do delito e sua autoria. Não bastasse, os réus João Genildo de Morais
Pereira e João Batista de Morais Marques e Luiz Amaro de Sousa Marcos foram presos em flagrante (Eventos de nº 5, 13, 18 e
23). Sendo que, os réus José Ulias Marques e Samuel Leite, foram presos posteriormente, com objetos e em situação que
demonstra o liame e a ação coordenada dos réus. Os réus José Ulias Marques e Samuel Leite confessaram a prática do ilícito
em seus Interrogatórios em Juízo. Sendo que, José Ulias afirmou que parou na cidade para dormir, e juntamente com Samuel
Leite resolveram realizar o assalto, mas sem a participação dos demais. Que quem conhecia o local do assalto era o Samuel
Leite. E que os demais acusados estavam viajando juntos, mas não participaram do assalto, embora tenham se hospedado
juntos. Afirmou ainda, que estava com ele no veículo HB20 Samuel Leite, Luiz Amaro e João Batista até chegarem a
Imperatriz/MA, onde o João Genildo se encontrava. Depois João Bastita e João Genildo seguiram viagem no veículo Montana, e
nós três seguimos viagem no HB20. Por sua vez, Samuel Leite afirmou que apenas ele e o José Ulias fizeram parte do assalto.
Que Trabalhava com João Genildo no Mato Grosso. Que encontraram com o João Genildo em Imperatriz e seguiram viagem.
Tendo parada para dormir para descansar. Sendo dele a ideia do assalto. Informou ainda, que João Genildo e João Batista são
seus conhecidos desde a infância, e que quando foi trabalhar no Mato Grosso conheceu Jose Ulias e o Luiz Amaro. Afirmou que
depois do assalto o Joao Batista fez uma ligação dizendo que estava com as malas arrumadas para seguir viagem. Em seguida
passou no hotel e pegou o Luiz Amaro e seguiram viagem (Evento de nº 110, destes autos – INTERR18 a INTERR21 e
INTERR29 a INTERR34). É sabido que a confissão por si só não é prova absoluta2 de autoria e/ou materialidade, que afasta a
apreciação das demais. Essa confissão apenas será mais uma dentre o arcabouço de evidências que se reúne para provar o
ilícito. O réu Luiz Amaro de Sousa Marcos negou a participação dos fatos, mas afirmou em juízo, que estava no veículo HB20
juntamente com os acusados Samuel Leite e José Ulias Marques seguindo viagem para o Mato Grosso, quando uma viatura
começou a segui-los e fugiram para o matagal. Sobre o assalto, informou que o João Genildo e João Batista estavam no veículo
Montana branco e que seriam eles que teriam realizado o assalto. Que embora estivesse no mesmo veículo, não participou. Que
nem mesmo o João Genildo e João Batista sabiam do assalto. Só tiveram conhecimento quando foram presos. Que só estavam
juntos porque moram na mesma cidade, são parentes, trabalham juntos e no dia seguinte iriam seguir viagem (Evento de nº 110,
destes autos – INTERR13 a INTERR17). O réu João Genildo de Morais Pereira negou qualquer envolvimento dos fatos,
afirmando que estava apenas viajando para trabalhar. Que teve conhecimento de que os acusados estavam em viagem do Piauí
ao Mato Grosso, quando encontrou com eles em Imperatriz/MA. Que para não voltar sozinho, fez companhia a João Batista no
veículo Montana, e se hospedaram juntos. De semelhante modo, João Batista de Morais Marques negou que tenha participado
dos fatos. Afirmou que estava viajando com os primos e com João Genildo. Que estava no Piauí e seguiram viagem com Jose
Ulias, Samuel e Luiz Amaro até Imperatriz/MA, onde encontraram João Genildo. Que lá passou para o carro dele para seguir
viagem. Quando chegaram a Itapiritins hospedaram juntos e no mesmo quarto (Evento de nº 110, destes autos – INTERR22 a
INTERR24 e INTERR25 a INTERR28). Portanto, não existe qualquer elemento que possa, sequer minimamente, levar a dúvida
de que os réus são autores do crime. Para trazer ao feito a confluência da confissão com as demais provas, veja a oitiva da
vítima e testemunhas. A vítima Manoel Francisco Lima, ouvida na fase investigativa, relatou que dois homens entraram em sua
residência, onde também funciona o escritório da empresa PIPES e renderam sua esposa e seus três filhos (19 anos, 16 anos e
6 anos). Subtraíram 05 (cinco) aparelhos de celulares, 1 (um) HD com as imagens da câmera de segurança e aproximadamente
R$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais). Relatou, ainda, que ao tomar conhecimento da participação de Samuel Leite, filho
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de funcionária antiga da empresa PIPES, de imediato ligou para Antônia Edinalva Leite, sua mãe. Esta lhe relatou a ocorrência
de roubo semelhante ao ocorrido em Itapiratins, no escritório da Balsa de Imperatriz/MA, no mês de novembro, onde o Samuel
Leite se fez de refém na situação. E também era um veículo Montana, de placa do Mato Grosso. Na ocasião, o Samuel Leite
apresentou para sua mãe um dos companheiros do assalto aqui ocorrido, como ex-patrão dele na época do assalto em
Imperatriz, onde sua mãe trabalha. Relatou também, que reconheceu, por foto, Luiz Amaro de Sousa Marcos. Sendo que, este
entrou em sua residência portando a arma de fogo, bem como, reconheceu, por foto, o José Ulias Marques como o segundo
integrante (Evento de nº1 dos Autos nº 0002022-85.2020.8.27.2723, AUDIO_MP38 e Evento de nº 22, DECL3 e DECL4). A
testemunha Thiago da Silva Rocha, afirmou em juízo, que havia 2 (dois) veículos que não eram da cidade com 5 (cinco)
pessoas, que estavam hospedados no Hotel e no mesmo quarto. Fato que chamou atenção da população. Situação que os fez
ficaram na cidade fazendo o patrulhamento e em alerta. No dia seguinte por volta das 9 horas a 10 horas, receberam uma
ligação informando que havia sido praticado um roubo na Balsa. Ocasião em que fizeram o gerente e a família dele de refém,
subtraíram o dinheiro e celulares das vítimas e se evadiram. Foi quando iniciaram as diligências necessárias. Que
aproximadamente duas horas depois encontraram 2 (dois) dos envolvidos, estando eles em um veículo Montana Branco (“não
recordo o nome deles, mas são os dois mais de idade”). Foi feita a abordagem, porém, nada foi encontrada com eles. Diante da
informação que os réus abordados estavam no mesmo hotel com ouros suspeitos, os estiveram, até que outra equipe fizesse as
devidas averiguações. Feito isso, a outra equipe conseguiu localizar e prender os outros envolvidos, que ainda estavam com o
produto do crime e a arma. Informou ainda, que segundo informação da vítima, dois dos acusados teriam entrado no local com a
arma, amarraram e trancaram a família dentro de um quarto. Que um outro envolvido teria ficado no veículo e que,
aparentemente, os dois que foram presos primeiramente, estavam em um bar na beira do rio, de onde conseguiam vigiar o local
do crime (Evento de nº 110, destes autos, DEPOIM_TESTEMUNHA2 e DEPOIM_TESTEMUNHA3). Por sua vez, a testemunha
Cristiano Alves Xavier de Gouvea, afirmou em juízo, que estava na cidade em Itapiratins em uma missão por outro fato. No
período da manha receberam uma ligação do gerente da Balsa (PIPES) pedindo socorro, pois havia sido assaltado. Que
começaram a fazer diligências na cidade e foram aos hotéis verificar se os indivíduos tinham se hospedado na cidade. Quando
foi informado de que estavam em 5 (cinco) pessoas, em um HB20 cinza e um Montana Branco, localizaram o Montana Branco.
Que estavam nele João Genildo e João Batista. Sendo que, eles negaram os fatos. Contudo, o proprietário do hotel os
reconheceu e afirmou que eles estavam no hotel juntamente com os outros indivíduos. Que após serem presos começaram a
receber ligações, mas não atenderam. O Luiz Amaro foi encontrado na cidade de Itacajá, comprando um telefone e os demais
foram encontrados de 3 a 4 dias depois do ocorrido, em um matagal. Afirmou que a vítima reconheceu os três envolvidos
Samuel, Luiz Amaro e outro participante, o vínculo do João Genildo e João Batista foi dar apoio ao grupo se algo desse errado,
no relatório informal. Relatou ainda, que teve informação do próprio dono do hotel onde os 05 (cinco) envolvidos dormiram no
mesmo quarto e só andavam juntos na cidade. Relatou também, que segundo a vítima foi abordado por dois envolvidos, 01 (um)
deles chegou anunciando o assalto, enquanto o outro entrou na casa fazendo a família de refém, onde subtraíram dinheiro, HD e
celulares. Um deles estava com arma de fogo (Evento de nº 110, destes autos, DEPOIM_TESTEMUNHA4 a
DEPOIM_TESTEMUNHA7). A seu turno, a testemunha Danúbio Ribeiro dos Santos, afirmou em juízo que estava na cidade em
uma missão por outro fato, quando foram informados do assalto e passaram a fazer a diligências. Que o proprietário do hotel
informou que já tinha passado a placa dos carros para a Policia Militar um dia antes do ocorrido, porque eles se apresentaram
como vendedores, mas ele suspeitou deles. Tendo ainda afirmado que 5 (cinco) elementos estavam hospedados no hotel. Que
João Genildo e João Batista estavam na Montana e permaneceram na cidade depois do fato para dar o suporte aos outros
envolvidos. Ocasião em que a Policia Militar os abordou e os prendeu. Quando fizeram a busca no veículo Montana os carpetes
dos veículos haviam sido trocados e isso também os relacionou com os envolvidos no assalto. Além do que, o fato de dentro do
veículo Montana ter sido encontrado vários papéis em nome de todos os acusados, definitivamente ligavam uns aos outros.
Relatou também, que fez parte da prisão do João Genildo e João Batista, e que os mesmos não confessaram. Relatou ainda,
que os três envolvidos foram presos e com eles foram localizados dinheiro, a arma e os celulares (Evento de nº 110, destes
autos, DEPOIM_TESTEMUNHA8 e DEPOIM_TESTEMUNHA9). A testemunha Antônio Dias Ribeiro da Silva, em juízo afirmou
que participou da prisão dos últimos 2 (dois) envolvidos (se referindo aos acusados Samuel Leite e José Ulias). O que ocorreu
próximo a Santa Maria, no dia 21. Não se recordando o nome deles, mas que tinha conhecimento dos fatos acontecido em
Itapiratins. Sendo um roubo na Balsa PIPES, no dia 17. Que estavam fazendo uma diligência em busca dos envolvidos e
encontramos com 2 (dois) deles dentro do matagal. Ocasião em que efetuaram a prisão e encontraram uma importância de
dinheiro em espécie. Que ambos Samuel Leite e José Ulias Marques confessaram a pratica do roubo. Que informaram como
entraram no escritório da Balsa e residência da vítima, o qual fizeram refém, juntamente com a família dele, para que pudessem
realizar o roubo. Relatou ainda, que os envolvidos presos Samuel Leite e José Ulias Marques afirmaram que os três
companheiros João Genildo, João Batista e Luiz Amaro de Sousa Marcos ficaram ao lado de fora para dar apoio a eles (Evento
de nº 110, destes autos, DEPOIM_TESTEMUNHA10). Já a testemunha Elivaldo dos Reis Luz, proprietário do hotel da cidade de
Itapiratins, afirmou em juízo, que os acusados chegaram ao hotel com os dois veículos, um Montana Branco e um HB20 Prata,
pedindo para descansar. Que pediram um quarto com 5 (cinco) camas, pois ficariam todos no mesmo quarto. Mas depois
resolveram dormir. Que Itapiratins é uma cidade pequena e quando chega pessoa estranha já avisam a polícia militar e assim o
fiz, tendo passado as placas dos veículos à polícia. No dia seguinte, por volta das 9 h, ocorreu o crime, tendo sido utilizado no
assalto um HB20. Sendo que, demais envolvidos que estavam no veículo Montana, ficaram andando na cidade para não
desconfiassem da participação deles no ocorrido. Que eles voltaram ao hotel, após o crime, pedindo a chave do quarto, dizendo
que iriam embora. Quando os réus estavam hospedados, saíam de um em um e ficavam circulando o dia todo, mas sempre
separados. Sendo que o único que não saiu do hotel foi Samuel. No dia do fato, os cinco saíram. Três (3) no veículo HB20,
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levando seus pertences, e 2 (dois) acusados no Montana, o qual voltaram ao hotel depois do assalto e pegaram seus pertences
(Evento de nº 110, destes autos, DEPOIM_TESTEMUNHA11 e DEPOIM_TESTEMUNHA12). Embora os acusados João Genildo
de Morais Pereira, João Batista de Moraes Marques e Luiz Amaro de Sousa Marcos tenham negado a participação do
envolvimento ao roubo praticado na residência da vítima, onde funciona a empresa PIPES, os depoimentos dos mesmos, bem
como da vítima e testemunhas, demonstram que eles estavam juntos em viagem e se hospedaram no hotel em Itapiritins, no
mesmo quarto. Por mais, que os acusados José Ulias Marques e Samuel Leite tenham tentado nos fazer crer que somente os
dois tivessem praticado o crime, a participação de todos é inconteste. Os depoimentos colacionados são categóricos em
demonstrar a amizade íntima dos envolvidos. Existindo nos autos evidências contundentes dessa condição, como por exemplo o
fato de dividirem o mesmo quarto, trocarem os tapetes dos dois veículos usados, além do parentesco de alguns deles. Com
efeito, a instrução revelou que, no dia do crime, todos os cinco réus saíram juntos, mas em veículos diferentes (Montana Branco
e HB20 Prata). E ainda, a vítima confirmou que somente dois (Luiz Amaro de Sousa Marcos e José Ulias Marques) deles
entraram no escritório par subtraírem os objetos, tendo ele sua família sido feitos reféns, enquanto o terceiro (Samuel Leite)
encontrava-se dentro do veículo dava apoio e suporte para a pratica do crime e da fuga. Enquanto os outros dois (João Genildo e
João Batista), estavam em um bar na beira do rio, onde conseguiam vigiar o local do crime, dando suporte ao grupo. Não
bastasse, importante salientar, houve também a determinação da Quebra do Sigilo de Dados Telefônicos e de Comunicações
por WHATSAPP, de um Aparelho de Celular Marca Samsung A10 Cor Azul: IMEI 1 355858106899778, IMEI 2
355859106899776 pertencente a João Genildo de Moraes Pereira, e um Aparelho Celular Marca Samsung Galaxy J5 Prime, Cor
Dourada: IMEI 1 356348096122810 e IMEI 2 356349096122818, o qual pertence a João Batista de Moraes Marques (Evento de
nº 12, dos Autos nº 0002022-85.2020.827.2723). O relatório acostado no Evento de nº 1, dos Autos nº 000224538.2020.8.27.2723, pág. 35/38 demonstram que os cinco acusados se conheciam e faziam parte de um mesmo grupo criminoso.
Consta também, ligações de João Genildo para Samuel Leite na data dos fatos, conforme ANEXO 45, dos Autos nº 000224538.2020.8.27.2723, pág 33, do Evento de nº 1). Restou demonstrado nos autos, que os acusados possuíam arma de fogo de
calibre restrito, além de munições e colete balístico, conforme relatório do Evento de nº 1, pág 35 e 38, dos Autos nº 000224538.2020.8.27.2723, ANEXO 50); que foi realizada uma transferência bancária de Luiz Amaro de Sousa Marcos para João
Genildo de Moraes Pereira, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, conforme relatório no Evento de nº 1, pág 36 e 38, dos
Autos nº 0002245-38.2020.8.27.2723, ANEXO 52). Logo, não há dúvidas de que todos os réus participaram, mediante divisão de
tarefas, do delito de roubo narrado na inicial acusatória. De todo o apurado, é claro que os réus, ajustados e em unidade de
desígnios, se utilizaram de violência ou ameaça e exercida com emprego de arma de fogo, para subtrair os acervos patrimoniais
da vítima e de seus familiares e da empresa Pipes, não restando dúvidas que o delito aqui enfrentado é o de roubo na forma
consumada. Sendo a condenação réus, medida que se impõe. Ultrapassadas essas argumentações, temos que, existe um delito
(materialidade), os réus são os autores desse delito (autoria) e que o ilícito é crime previsto no artigo 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c
artigo 29 do Código Penal. Com efeito, a ação dos agentes corresponde ao tipo previsto no artigo supracitado, não havendo nos
autos qualquer circunstância que excluam ou diminuam a antijuridicidade e a imputabilidade. De tudo que foi dito e tendo em
vista que os réus, ao tempo do fato, eram imputáveis, era exigíveis que se comportassem de conformidade com o direito. Como
assim não agiram, chega-se à conclusão que eles cometeram um ato típico, antijurídico e culpável que reclamam a aplicação da
norma penal em caráter corretivo e repressivo, objetivando sua reintegração social e prevenindo uma possível reincidência que
viesse a ocorrer com a impunidade. III – DA CONSUMAÇÃO Por tudo isso, sem sombras de dúvidas, os cincos acusados
concorreram para o crime de roubo consumado, haja vista que os agentes terem logrado êxito em, mediante a aplicação de
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, inverter a posse da res furtiva, por período considerável de tempo, qual
seja dos aparelhos telefônicos, HD, arma de fogo e a quantia de R$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais) - Enunciado da
Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (REsp
1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015).
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES
FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, §
2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A
jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento
em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata
perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF
(evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo
independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - REsp:
1499050 RJ 2014/0319516-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 – TER
Portanto, cabalmente demonstrado que o crime ocorreu na forma consumada. IV – DO CONCURSO DE PESSOA Em relação à
causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas, é incontroverso o fato de que os acusados agiram juntos no
crime praticado na residência da vítima, onde funciona o escritório da empresa PIPES, havendo divisão de tarefas e liame
subjetivo entre si, com a consciência de que praticavam obra comum (roubo). As declarações prestadas em juízo pela vítima na
fase inquisitorial e das testemunhas em juízo, são seguras no sentido de que os acusados praticaram o crime contra ele e sua
família (filhos entre a idade de 19 anos, 16 anos e 6 anos). Nesse ponto, esclarece a vítima que ele foi abordado por dois
sujeitos, o Luiz Amaro de Sousa Marcos entrou em sua residência portando a arma de fogo (reconhecendo a arma do crime),
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bem como, o José Ulias Marques como o segundo integrante. Sendo que, depois do assalto foram trancados e amarrados dentro
de um quarto da residência. Que os réus subtraíram 05 (cinco) aparelhos de celulares, 1 (um) HD com as imagens da câmera de
segurança e aproximadamente R$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais) - conforme Auto de Exibição e Apreensão (Evento
de nº 1 – P_FLAGRANTE1, pág.14 e Evento de º 38, dos Autos nº 0002022-85.2020.8.27.2723). E que Samuel Leite encontravase no veículo ao lado de fora, esperando o momento da fuga. Os dois outros acusados João Genildo e João Batista, estavam em
um bar na beira do rio, onde conseguiam vigiar o local do crime, dando suporte ao grupo, conforme depoimentos acima
mencionados. É dizer, todos os requisitos do concurso de pessoas foram preenchidos, a saber: a) pluralidade de participantes e
de condutas; b) relevância causal de cada conduta, isto é, a conduta dos acusados integraram-se à corrente causal determinante
do resultado; c) vínculo subjetivo entre os participantes (liame psicológico e aquiescência entre os agentes que se traduz na
consciência de que participam de obra comum), e d) identidade de infração penal (roubo). Portanto, considero como presente a
majorante do concurso de pessoas. V – DO EMPREGO DE ARMA Aos acusados é imputada a causa de aumento de pena
decorrente do emprego de arma de fogo. A apreensão do artefato está confirmada por meio do auto de exibição e apreensão no
Evento de nº 8 – P_FLAGRANTE1, pág.05, dos Autos do 0002022-85.2020.8.27.2723. O laudo pericial de vistoria e eficiência em
arma de fogo indicou que a arma era APTA para a realização de disparos, podendo perfeitamente ser usada, inclusive para a
pratica do crime e descreve o artefato como sento um revólver calibre 32, cano curto, oxidado, coronha madeira, fixado com um
arrebite, acompanhado com dezessete munições intactas (tendo sido projetil utilizado no teste da eficiência), em estado de
conservação bom. (Evento de nº 39, dos Autos nº 0002022-85.2020.8.27.2723 – LAUD/2). Com efeito, provada está a majorante
do emprego de arma de fogo descrita no inciso § 2º- A, I, do artigo 157, do Código Penal, consoante farta e harmônica prova oral
e documental produzida em sede de contraditório. VI - DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA
FURTO Diferentemente do que sustenta a defesa dos acusados, entendo que o fato criminoso praticado e descrito nestes autos
foi roubo. A defesa em suas alegações finais (Evento de nº 131) sustenta que não estão provados os elementares do crime de
roubo, sobretudo a grave ameaça. Estranhamente, a apreensão do artefato instrumento do crime está confirmada por meio do
auto de exibição e apreensão (Evento de nº 8 – P_FLAGRANTE1, pág.05, dos Autos do 0002022-85.2020.8.27.2723), bem como
a conduta violenta dos réus. Portanto, sem razão a defesa. A instrução processual deixou mais do que demonstrado que os
acusados impingiu sim à vítima e seus familiares grave ameaça, e utilizando da arma de fogo, os conduziu, os amararam e os
trancaram dentro de um quarto - e subtraíram os pertences deles, sendo um HD com imagens e dinheiro. De modo que o uso da
violência contribuiu de forma decisiva para a diminuição do coeficiente de resistência da vítima e seus familiares. Tudo isso
configurou, sem sombra de dúvida, a grave ameaça contra a vítima e seus familiares, que naturalmente se intimidaram. Em caso
semelhante ao dos autos, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça Tocantinense: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO
SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS CABALMENTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - GRAVE AMEAÇA - RECURSO DESPROVIDO. A materialidade e
autoria do roubo restaram evidenciadas nos autos. Para a configuração do crime de roubo, é necessário o emprego de violência
ou grave ameaça. Resta demonstrado o emprego de grave ameaça quando o acusado, gritando, proferiu contra a vítima ameaça
de morte, tanto que na ocasião dos fatos a vítima ficou tão amedrontada que desmaiou, ocasião em que o meliante também
impôs-lhe força física para puxar-lhe a bolsa que, inclusive, arrebentou a alça. Assim, a conduta do recorrente configura o tipo
penal do artigo 157, caput, porquanto, sem dúvida, a vítima teve tolhida sua capacidade de resistência. Apelo não provido.
SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. (AP 0005847-34.2015.827.0000, Rel. Des. MOURA FILHO, 1ª Turma da 1ª Câmara
Criminal, julgado em 26/01/2016). Por esse motivo, entendo estar plenamente presente a elementar de grave ameaça, razão
pela qual rejeito o pleito de desclassificação feito pela defesa dos acusados. VII – DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus JOSÉ ULIAS MARQUES qualificado à fl. 01, Evento de nº 1, destes
autos, brasileiro, filho de Francisca Expedita da Conceição, natural de São Julião-PI, nascido em 14/11/1989, CPF nº
031.880.203-17, residente na Rua Cândido Portinari, nº 4370, Quadra 30, Lote 30, Bairro Parque das Américas, Lucas do Rio
Verde – MT, atualmente recolhido na Casa de Prisão Provisória de Guaraí-TO; SAMUEL LEITE, qualificado à fl. 01, Evento de nº
1, destes autos, brasileiro, filho de Antônia Edinalva Leite, natural de Xambioá - TO, nascido em 04/12/1999, CPF n.
623.074.173-38, residente na Rua Projetada, s/nº, Centro, São Julião – PI, atualmente recolhido na Casa de Prisão Provisória de
Guaraí-TO, LUIZ AMARO DE SOUSA MARCOS qualificado à fl. 01, Evento de nº 1, destes autos, brasileiro, casado, filho de
Miguelina Jovina de Sousa e de Amaro José Marcos, natural de Alegrete do Piauí-PI, nascido em 04/08/1991, CPF n.
040.949.811-44, residente na Rua Paralela nº 912, Bairro Jupiara, Campo Verde – MT, atualmente recolhido na Casa de Prisão
Provisória de Guaraí-TO, JOÃO GENILDO DE MORAIS PEREIRA qualificado à fl. 01, Evento de nº 1, destes autos, brasileiro,
empresário, filho de Maria Percilia de Morais Pereira e de João Julião Pereira, natural de São Julião-PI, nascido em 08/02/1976,
CPF n. 728.855.303-59, RG 588116932 – SSP-SP, residente na Rua Izabel Coelho Dias, nº 230, Centro, AraripinaPE, fone (66)
99714-5660, e JOÃO BATISTA DE MORAIS MARQUES qualificado à fl. 01, Evento de nº 1, destes autos, brasileiro, autônomo,
filho de Percilia Maria de Morais e de Francisco José Marques, natural de São Julião-PI, nascido em 23/03/1973, CPF n.
160.602.338-13, RG 279019038 – SSP-SP, residente na Rua Pacificador, nº 331, Centro, Primavera do Leste - MT, como incurso
nos crimes previstos nos artigos 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 29, do Código Penal. Nos termos do art. 59, do Código Penal,
passo a dosar as penas. Quanto à conduta prevista nos artigos 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 29, do Código Penal ao réu JOSÉ
ULIAS MARQUES. a) Primeira Circunstância Judicial a ser analisada é a culpabilidade. Esta deve ser avaliada como
desfavorável ao condenado, uma vez que se trata de pessoa jovem, apta ao trabalho e tinha plena consciência do ato delitivo e o
mal que ele praticava não só a ele, mas a toda uma sociedade. Posto que sentenciado fez de refém crianças, aterrorizando-as, e
mais ainda a seus pais, temendo não só pela própria sorte, mas também pela de seus filhos, sendo que a sociedade espera que
o cidadão que goze de boa saúde física e mental e esteja na neta condição, tenha atitude de respeitos às normas
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impostas, merecendo uma alta reprovabilidade; b) Segunda Circunstância Judicial a ser analisada é acerca dos antecedentes.
Há nos autos certidão de antecedentes criminais que, tecnicamente, atestam sua primariedade, razão pela qual não terá valor
negativo; c) Terceira Circunstância Judicial a ser analisada é acerca da conduta social do sentenciado. Não há nos autos
elementos suficientes para uma valoração positiva ou negativa; d) Quarta Circunstância Judicial a ser analisada é acerca da
Personalidade do agente. Não há elementos suficientes para possa ser valorado negativa ou positivamente no que tange a
personalidade do réu; e) Quinta Circunstância Judicial a ser analisada é acerca dos motivos. Os motivos são inerentes ao tipo
penal. Assim, a presente circunstância não deve ser valorada negativamente; f) Sexta Circunstância Judicial a ser analisada é
acerca das circunstâncias do delito. As circunstâncias do delito se encontram relatadas e comprovadas nos autos e, extrapolam
o nível de normalidade do tipo em questão. Pois que o roubo, além de ter sido praticado com violência e grave ameaça, com a
utilização de arma de fogo contra a vítima e seus familiares, inclusive de uma criança de 6 (seis) anos de idade, os deixou
amarrados dentro de um quarto. Ocasião, em que eles já estavam em maior estado de vulnerabilidade, motivo pelo qual tal
moduladora deve receber a mais alta reprovação; g) Sétima Circunstância Judicial a ser analisada é acerca das consequências.
A consequência do crime extrapola a ordinária, posto que o medo e terror impingido às crianças lhe causaram traumas que lhes
acompanharão por toda a sua vida; h) Oitava Circunstância Judicial a ser analisada é acerca do comportamento da vítima. Não
há o que se avaliar nessa circunstância. DIANTE DISSO, pela prática da infração penal prevista nos artigos 157 § 2º, II e §2º-A, I,
c/c artigo 29, do Código Penal, passa-se a dosar a pena: 1º Fase: Pena base. Atendendo aos critérios do art. 59, do Código
Penal, onde há três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena aplicada deve ser fixada afastada ao mínimo legal.
Assim, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo que cada dia multa é arbitrado no
mínimo legal. 2º Fase: Atenuantes e agravantes. Há uma circunstância legal atenuante a ser reconhecida, qual seja a confissão
espontânea em juízo prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, atenuo a pena em 1/6 (um sexto)3. Há outra
circunstância legal agravante descrita no art. 61, II, alínea “h”do Código Penal, em razão de o delito ter sido cometido também
contra uma criança de apenas 06 (seis) anos de idade, a qual foi amarrada e trancada em um quarto, agravo a pena em 1/6 (um
sexto). 3º Fase: Causas de diminuição e aumento de Pena. Por ter cometido o delito com o emprego de arma e mediante o
concurso de agentes (CP, Art. 157 § 2º, II e §2º-A, I), aumento a pena em 3/8 (três oitavos). Não há qualquer causa de
diminuição ou causa de aumento de pena. Não havendo qualquer outra causa de diminuição ou aumento de pena, assim, fixo a
pena em definitivo em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa. Quanto à
conduta prevista nos artigos 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 29, do Código Penal ao réu SAMUEL LEITE. a) Primeira
Circunstância Judicial a ser analisada é a culpabilidade. Esta deve ser avaliada como desfavorável ao condenado, uma vez que
se trata de pessoa jovem, apta ao trabalho e tinha plena consciência do ato delitivo e o mal que ele praticava não só a ele, mas a
toda uma sociedade. Posto que: Primeiro, porque sua mãe ser funcionária da empresa vítima há muitos anos, ele também já
trabalhado na empresa, e por conhecer a rotina dela, municiou dos demais comparsas com informações importantes que
possibilitaram a prática do crime; Segundo, porque o sentenciado fez de refém crianças, aterrorizando-as, e mais ainda a seus
pais, temendo não só pela própria sorte, mas também pela de seus filhos, sendo que a sociedade espera que o cidadão que
goze de boa saúde física e mental e esteja na neta condição, tenha atitude de respeitos às normas impostas, merecendo uma
alta reprovabilidade; b) Segunda Circunstância Judicial a ser analisada é acerca dos antecedentes. Há nos autos certidão de
antecedentes criminais que, tecnicamente, atestam sua primariedade, razão pela qual não terá valor negativo; c) Terceira
Circunstância Judicial a ser analisada é acerca da conduta social do sentenciado. Não há nos autos elementos suficientes para
uma valoração positiva ou negativa; d) Quarta Circunstância Judicial a ser analisada é acerca da Personalidade do agente. Não
há elementos suficientes para possa ser valorado negativa ou positivamente no que tange a personalidade do réu; e) Quinta
Circunstância Judicial a ser analisada é acerca dos motivos. Os motivos são inerentes ao tipo penal. Assim, a presente
circunstância não deve ser valorada negativamente; f) Sexta Circunstância Judicial a ser analisada é acerca das circunstâncias
do delito. As circunstâncias do delito se encontram relatadas e comprovadas nos autos e, extrapolam o nível de normalidade do
tipo em questão. Pois que o roubo, além de ter sido praticado com violência e grave ameaça, com a utilização de arma de fogo
contra a vítima e seus familiares, inclusive de uma criança de 6 (seis) anos de idade, os deixou amarrados dentro de um quarto.
Ocasião, em que eles já estavam em maior estado de vulnerabilidade, motivo pelo qual tal moduladora deve receber a mais alta
reprovação; g) Sétima Circunstância Judicial a ser analisada é acerca das consequências. A consequência do crime extrapola a
ordinária, posto que o medo e terror impingido às crianças lhe causaram traumas que lhes acompanharão por toda a sua vida; h)
Oitava Circunstância Judicial a ser analisada é acerca do comportamento da vítima. Não há o que se avaliar nessa circunstância.
DIANTE DISSO, pela prática da infração penal prevista nos artigos 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 29, do Código Penal, passase a dosar a pena: 1º Fase: Pena base. Atendendo aos critérios do art. 59, do Código Penal, onde há três circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu, sendo uma delas considerada negativa por dois motivos, a pena aplicada deve ser fixada afastada
ao mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 8 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo que cada dia multa é
arbitrado no mínimo legal. 2º Fase: Atenuantes e agravantes. Há uma circunstância legal atenuante a ser reconhecida, qual seja
a confissão espontânea em juízo prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, atenuo a pena em 1/6 (um sexto)4.
Considerando ainda, que o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, vez que nasceu em 04/12/1999, é de se
reconhecer a atenuante genérica prevista no artigo 65, I, do Código Penal, atenuo a pena em 1/6 (um sexto). Há outra
circunstância legal agravante descrita no art. 61, II, alínea “h”do Código Penal, em razão de o delito ter sido cometido também
contra uma criança de apenas 06 (seis) anos de idade, a qual foi amarrada e trancada em um quarto, agravo a pena em 1/6 (um
sexto), a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo que cada dia multa é arbitrado
no mínimo legal. 3º Fase: Causas de diminuição e aumento de Pena. Por ter cometido o delito com o emprego de arma e
mediante o concurso de agentes (CP, Art. 157 § 2º, II e §2º-A, I), aumento a pena em 3/8 (três oitavos). Não há qualquer causa
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de diminuição ou causa de aumento de pena. Não havendo qualquer outra causa de diminuição ou aumento de pena, assim, fixo
a pena em definitivo em 9 (nove) anos, 2 (dois) meses reclusão e 69 (sessenta e nove) dias-multa, sendo que cada dia multa é
arbitrado no mínimo legal. Quanto à conduta prevista nos artigos 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 29, do Código Penal ao réu
LUIZ AMARO DE SOUSA MARCOS. a) Primeira Circunstância Judicial a ser analisada é a culpabilidade. Esta deve ser avaliada
como desfavorável ao condenado, uma vez que se trata de pessoa jovem, apta ao trabalho e tinha plena consciência do ato
delitivo e o mal que ele praticava não só a ele, mas a toda uma sociedade. Posto que sentenciado participou de crime, onde seus
comparsas fizeram de refém crianças, aterrorizando-as, e mais ainda a seus pais, temendo não só pela própria sorte, mas
também pela de seus filhos, sendo que a sociedade espera que o cidadão que goze de boa saúde física e mental e esteja na
neta condição, tenha atitude de respeitos às normas impostas, merecendo uma alta reprovabilidade; b) Segunda Circunstância
Judicial a ser analisada é acerca dos antecedentes. Há nos autos certidão de antecedentes criminais que, tecnicamente, atestam
sua primariedade, razão pela qual não terá valor negativo; c) Terceira Circunstância Judicial a ser analisada é acerca da conduta
social do réu5. Infere-se dos autos que o acusado responde a outros processos criminais, conforme certidão do Evento de nº 3 –
CERTANTCRIM3 e Evento de nº 50, o que embora não ensejem maus antecedentes ou reincidência, desabonam a conduta
familiar e social do réu, dessa forma, deve ser considerada como negativa; d) Quarta Circunstância Judicial a ser analisada é
acerca da Personalidade do agente. Não há elementos suficientes para possa ser valorado negativa ou positivamente no que
tange a personalidade do réu; e) Quinta Circunstância Judicial a ser analisada é acerca dos motivos. Os motivos são inerentes
ao tipo penal. Assim, a presente circunstância não deve ser valorada negativamente; f) Sexta Circunstância Judicial a ser
analisada é acerca das circunstâncias do delito. Os motivos são inerentes ao tipo penal. Assim, a presente circunstância não
deve ser valorada negativamente; g) Sétima Circunstância Judicial a ser analisada é acerca das consequências. A consequência
do crime extrapola a ordinária, posto que o medo e terror impingido às crianças lhe causaram traumas que lhes acompanharão
por toda a sua vida; h) Oitava Circunstância Judicial a ser analisada é acerca do comportamento da vítima. Não há o que se
avaliar nessa circunstância. DIANTE DISSO, pela prática da infração penal prevista nos artigos 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c artigo
29, do Código Penal, passa-se a dosar a pena: 1º Fase: Pena base. Atendendo aos critérios do art. 59, do Código Penal, onde
há três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena aplicada deve ser fixada afastada ao mínimo legal. Assim, fixo a
pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo que cada dia multa é arbitrado no mínimo legal. 2º
Fase: Atenuantes e agravantes. Não há qualquer circunstância legal atenuante prevista no artigo 65, do Código Penal a ser
analisada. Há uma circunstância legal agravante a ser considerada, qual seja, no artigo previsto no artigo 62, I, do Código Penal,
onde foi identificado como chefe do grupo criminoso, razão pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto)6, pena em 8 (oito) anos
de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, sendo que cada dia multa é arbitrado no mínimo legal. 3º Fase: Causas de
diminuição e aumento de Pena. Por ter cometido o delito com o emprego de arma e mediante o concurso de agentes (CP, Art.
157 § 2º, II e §2º-A, I), aumento a pena em 3/8 (três oitavos). Não há qualquer causa de diminuição ou causa de aumento de
pena. Não havendo qualquer outra causa de diminuição ou aumento de pena, assim, fixo a pena em definitivo em 11 (sete) anos
de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa. Quanto à conduta prevista nos artigos 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 29, do
Código Penal ao réu JOÃO GENILDO DE MORAIS PEREIRA. a) Primeira Circunstância Judicial a ser analisada é
a culpabilidade. Esta deve ser avaliada como desfavorável ao condenado, uma vez que se trata de pessoa jovem, apta ao
trabalho e tinha plena consciência do ato delitivo e o mal que ele praticava não só a ele, mas a toda uma sociedade. Posto que
sentenciado participou de crime, onde seus comparsas fizeram de refém crianças, aterrorizando-as, e mais ainda a seus pais,
temendo não só pela própria sorte, mas também pela de seus filhos, sendo que a sociedade espera que o cidadão que goze de
boa saúde física e mental e esteja na neta condição, tenha atitude de respeitos às normas impostas, merecendo uma alta
reprovabilidade; b) Segunda Circunstância Judicial a ser analisada é acerca dos antecedentes. Há nos autos certidão de
antecedentes criminais que, tecnicamente, atestam sua primariedade, razão pela qual não terá valor negativo; c) Terceira
Circunstância Judicial a ser analisada é acerca da conduta social do sentenciado. Não há nos autos elementos suficientes para
uma valoração positiva ou negativa; d) Quarta Circunstância Judicial a ser analisada é acerca da Personalidade do agente. Não
há elementos suficientes para possa ser valorado negativa ou positivamente no que tange a personalidade do réu; e) Quinta
Circunstância Judicial a ser analisada é acerca dos motivos. Os motivos são inerentes ao tipo penal. Assim, a presente
circunstância não deve ser valorada negativamente; f) Sexta Circunstância Judicial a ser analisada é acerca das circunstâncias
do delito. Os motivos são inerentes ao tipo penal. Assim, a presente circunstância não deve ser valorada negativamente; g)
Sétima Circunstância Judicial a ser analisada é acerca das consequências. A consequência do crime extrapola a ordinária, posto
que o medo e terror impingido às crianças lhe causaram traumas que lhes acompanharão por toda a sua vida; h) Oitava
Circunstância Judicial a ser analisada é acerca do comportamento da vítima. Não há o que se avaliar nessa circunstância.
DIANTE DISSO, pela prática da infração penal prevista nos artigos 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 29, do Código Penal, passase a dosar a pena: 1º Fase: Pena base. Atendendo aos critérios do art. 59, do Código Penal, onde há duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu, a pena aplicada deve ser fixada afastada ao mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 5 (cinco)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo que cada dia multa é arbitrado no mínimo legal. 2º Fase:
Atenuantes e agravantes. Não há qualquer circunstância legal atenuante prevista no artigo 65, do Código Penal a ser analisada.
Não há qualquer circunstância legal agravante a serem analisadas. 3º Fase: Causas de diminuição e aumento de Pena. Por ter
cometido o delito com o emprego de arma e mediante o concurso de agentes (CP, Art. 157 § 2º, II e §2º-A, I), aumento a pena
em 3/8 (três oitavos). Não há qualquer causa de diminuição ou causa de aumento de pena. Não havendo qualquer outra causa
de diminuição ou aumento de pena, assim, fixo a pena em definitivo em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa. Quanto à conduta prevista nos artigos 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 29, do Código
Penal ao réu JOÃO BATISTA DE MORAIS MARQUES. a) Primeira Circunstância Judicial a ser analisada é a culpabilidade. Esta
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deve ser avaliada como desfavorável ao condenado, uma vez que se trata de pessoa jovem, apta ao trabalho e tinha plena
consciência do ato delitivo e o mal que ele praticava não só a ele, mas a toda uma sociedade. Posto que sentenciado participou
de crime, onde seus comparsas fizeram de refém crianças, aterrorizando-as, e mais ainda a seus pais, temendo não só pela
própria sorte, mas também pela de seus filhos, sendo que a sociedade espera que o cidadão que goze de boa saúde física e
mental e esteja na neta condição, tenha atitude de respeitos às normas impostas, merecendo uma alta reprovabilidade; b)
Segunda Circunstância Judicial a ser analisada é acerca dos antecedentes. Há nos autos certidão de antecedentes criminais
que, tecnicamente, atestam sua primariedade, razão pela qual não terá valor negativo; c) Terceira Circunstância Judicial a ser
analisada é acerca da conduta social do sentenciado. Não há nos autos elementos suficientes para uma valoração positiva ou
negativa; d) Quarta Circunstância Judicial a ser analisada é acerca da Personalidade do agente. Não há elementos suficientes
para possa ser valorado negativa ou positivamente no que tange a personalidade do réu; e) Quinta Circunstância Judicial a ser
analisada é acerca dos motivos. Os motivos são inerentes ao tipo penal. Assim, a presente circunstância não deve ser valorada
negativamente; f) Sexta Circunstância Judicial a ser analisada é acerca das circunstâncias do delito. Os motivos são inerentes ao
tipo penal. Assim, a presente circunstância não deve ser valorada negativamente; g) Sétima Circunstância Judicial a ser
analisada é acerca das consequências. A consequência do crime extrapola a ordinária, posto que o medo e terror impingido às
crianças lhe causaram traumas que lhes acompanharão por toda a sua vida h) Oitava Circunstância Judicial a ser analisada é
acerca do comportamento da vítima. Não há o que se avaliar nessa circunstância. DIANTE DISSO, pela prática da infração penal
prevista nos artigos 157 § 2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 29, do Código Penal, passa-se a dosar a pena: 1º Fase: Pena base.
Atendendo aos critérios do art. 59, do Código Penal, onde há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena aplicada
deve ser fixada afastada ao mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta)
dias-multa, sendo que cada dia multa é arbitrado no mínimo legal. 2º Fase: Atenuantes e agravantes. Não há qualquer
circunstância legal atenuante prevista no artigo 65, do Código Penal a ser analisada. Não há qualquer circunstância legal
agravante a serem analisadas. 3º Fase: Causas de diminuição e aumento de Pena. Por ter cometido o delito com o emprego de
arma e mediante o concurso de agentes (CP, Art. 157 § 2º, II e §2º-A, I), aumento a pena em 3/8 (três oitavos). Não há qualquer
causa de diminuição ou causa de aumento de pena. Não havendo qualquer outra causa de diminuição ou aumento de pena,
assim, fixo a pena em definitivo em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) diasmulta. Do regime inicial de cumprimento das penas Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva
de direitos em razão da quantidade de pena aplicada e de o crime ter sido praticado mediante grave ameaça (artigo 44, I, CP).
Em relação José Ulias Marques, Samuel Leite e Luiz Amaro de Sousa Marcos, o regime inicial de cumprimento de pena privativa
de liberdade será o fechado, em razão da quantidade de pena aplicada, conforme o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.
Mantenho a prisão cautelar de Jose Ulias Marques, Samuel Leite e Luiz Amaro de Sousa Marcos pois ainda subsistem os
motivos que alicerçaram suas decretações, sendo que nesta sentença, mesmo que recorrível, está assentada ainda mais o risco
concreto da liberdade dos agentes. Em relação João Batista de Morais Marques e João Genildo de Morais Pereira, o regime
inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o semi aberto, em razão da quantidade de pena aplicada, conforme
autoriza o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Mantenho a liberdade provisória de João Batista de Morais Marques e
João Genildo de Morais Pereira, pois além da pena em concreto apurada já os beneficiar em cumprimento diverso do regime
fechado, estes já cumprem medidas cautelares diversas da prisão, as quais mantenho inalteradas. Nos termos do art. 387, IV do
Código Processo Penal, considerando que há valores subtraídos e não restituídos, fixo em R$ 19.300,00 (dezenove mil e
trezentos reais) pro rata. Entrementes, poderá ainda as vítimas pleitearem junto ao Juízo Cível a liquidação do quantum debeatur
a título de danos morais. O Pedido de Restituição de Bens Apreendidos não deve ser apreciado nos autos principais. Trata-se de
Processo Incidente, Pedido Autônomo, previsto no Título VI, Capítulo V do Código de Processo Penal, ainda que o Código de
Processo Penal não seja taxativo em afirmar que o pedido deve ser feito em autos apartados, por relação lógica, onde o pedido é
incidente ao objeto do feito (apuração de conduta delitiva), fica evidente que deve ser processada em autos apartados. Após o
trânsito em julgado: Oficiem-se o Instituto de Identificação e Estatística, com a expedição, em triplicata, do Boletim Individual, nos
moldes preconizados pelo art. 809, caput e § 3º, do Código de Processo Penal. Os direitos políticos dos réus ficarão suspensos,
enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, III). Ainda, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “e”,
item 1, da Lei Complementar 64/90, ficará inelegível por oito anos após o cumprimento da pena. Custas pelos condenados na
forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Que o Senhor Escrivão proceda nas demais comunicações de estilo.
Independentemente do trânsito em julgado: Expeça-se a Guia de Execução Provisória, formando-se os devidos autos de
execução penal, nos termos da Res. n. 113/2010-CNJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De Araguaína p/
Itacajá, 04 de setembro de 2020. KILBER CORREIA LOPES Juiz de Direito (Respondendo - Port. Portaria Nº 1150).
AUTOS Nº 0002386-91.2019.8.27.2723/TO
CLASSE DA AÇÃO: INQUÉRITO POLICIAL
ASSUNTO: 12290101 – CONTRA A MULHER, DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LESÃO CORPORAL, DIREITO
PENAL
AUTOR: POLÍCIA CIVIL/TO
INDICIADO: MANOEL FRANCISCO DE FREITAS
INDICIADO: LUIZ MASCARENHAS DE FREITAS
SENTENÇA. Vistos etc. Em 4 de outubro de 2019 foi inserido no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça, eProc, Inquérito Policial, para apurar materialidade e autoria dos delitos previstos nos artigos 99 e 100, II, do Estatuto do Idoso, e
o artigo 129, § 9º do Código Penal. Ouvido o Ministério Público, manifestou-se ele, no sentido de que não existem indícios da
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existência de justa causa a ensejar a apresentação de peça preambular acusatórial. Promovendo o seu arquivamento e
requerendo sua homologação judicial, em face da ausência de justa causa, resguardando-se, porém, ao direito de proceder a
novas investigações, se de outras provas tiver notícia, conforme disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal e na Súmula
nº 524 do Supremo Tribunal Federal (Evento de nº 16). É o relatório. Como se depreende dos presentes autos, caso se
comprovassem as informações contidas na narrativa dos fatos, poderia restar caracterizada a prática do ilícito penal previsto nos
artigos 99 e 100, II, do Estatuto do Idoso, e o artigo 129, § 9º do Código Penal. por parte de LUIZ MASCARENHAS DE FREITAS
e MANOEL FRANCISCO DE FREITAS. No entanto, entendeu o representante do Ministério Público, pela ausência de elementos
ou provas suficientes para sustentar uma denúncia. Assim, sendo uma das condições da ação penal, o interesse processual, que
se desdobra no trinômio: necessidade, utilidade e adequação, o prosseguimento do feito em casos tais, caracterizaria uma
ameaça de coação, considerada ilegal (CPP, art. 648, I). Com efeito, afigura-nos a hipótese de virtual impossibilidade de
provimento jurisdicional (CPP, art. 395, II), impondo-nos o arquivamento dos presentes autos. Diante disso, nos termos do art.
28, 395, II e 648, I do Código de Processo Penal, acolho o parecer Ministerial, determinando o arquivamento do presente auto,
ressalvada a possibilidade de desarquivamento (CPP, art. 18 e Súmula 524, STF). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Itacajá/TO, 4 de setembro de 2020. KILBER CORREIA LOPES Juiz de Direito (Respondendo - Port. Portaria Nº
1150).

MIRACEMA
Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais de publicações de sentenças de interdição
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
2° EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO (Art.755 § 3º do NCPC)
O Doutor André Fernando Gigo Leme Netto Juiz de Direito da Vara de Família, Infância e Juventude e 2ºdo Cível desta cidade e
Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER atodos quantos o presente edital
virem e dele conhecimento tiverem, que na ação de Interdição n.º 0002286-25.2018.8.27.2739, e chave 870676234418 tendo
como requerente JOÃO DE ABREU CALDEIRA NETO e Interditando(a) MARIA DA CONCEICAO MARTINS CALDEIRA e que a
sentença de ev. 49, pelo MM. Juiz deDireito foi decretadaa INTERDIÇÃO de MARIA MOREIRA DA SILVA conforme teor da parte
conclusiva dasentença a seguirtranscrita: "...Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição parcial de
MARIA DA CONCEIÇÃOMARTINS CALDEIRA, declarando-a, em virtude de padecer de retardo mental leve (CID F70.1), na
forma do artigo4º, inciso III, do Código Civil, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil relativos aos direitos
denatureza patrimonial e negocial, quais sejam, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ouser
demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração (artigo 85 da lei n. 13.146/2015c/c artigo 1782 do
Código Civil). Para tanto, nomeio JOÃO DE ABREU CALDEIRA NETO, para exercer a função de Curador.Diante da inexistência
de bens e rendimentos em nome da interdita, dispenso a caução e prestação de contas pelaCuradora.Esta sentença produz
efeitos desde logo (art. 1012, § 1º, inciso VI, do CPC).Sem custas.Transitada em julgado, inscreva-se a presente no Registro
Civil, bem como publique-se no órgão oficial, por 3(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do
interdito e da Curadora, a causa dainterdição e os limites da curatela.Esta sentença servirá como termo de compromisso e
certidão de curatela, independentemente de assinatura dapessoa nomeada como Curadora.Expeaça-se o necessário.Publiquese. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Miracema - TO, em 9 de dezembro de 2019. (as) Dr. André Fernando GigoLeme
Netto - Juiz de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema doTocantins/TO, aos 20 de julho de 2020

MIRANORTE
1ª escrivania cível
Editais
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que serão levados a LEILÃO os bens penhorados, na seguinte forma: 1º
LEILÃO: dia 29 de setembro de 2020, a partir das 13h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 2º LEILÃO: dia
29 de setembro de 2020, a partir das 14h00min, pelo maior lanço oferecido, exceto o preço vil (60% do valor da
avaliação). LOCAL: Fórum desta Comarca, sito a Rua 32, Quadra 109-A, Lote 01, St. Sul, Miranorte – TO e simultaneamente
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 5001998-41.2012.827.2726 de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em que é Requerente MUNICÍPIO DE RIO DOS BOIS (CNPJ: 37.420.932/0001-01) e Requerido SANCHO CORREA ARAÚJO
(CPF: 126.191.321-34) BENS: 01) 01 (uma) Motocicleta marca/modelo HONDA/CG 125 FAN, placa MWK-6483/TO, ano de
fabricação e modelo 2008/2008, cor cinza, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 3.000,00 (três
mil reais); 02) 01 (um) Veículo marca/modelo FIAT/UNO S, placas BLN-9726/TO, ano de fabricação e modelo 1991/1991, cor
branca, em ruim estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). AVALIAÇÃO: R$ 8.000,00
(oito mil reais), em 13 de fevereiro de 2019. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de
apuração da correção. LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Avenida JK, n.º 355, centro, Rio dos Bois/TO. DEPOSITÁRIO: SANCHO
CORREA ARAÚJO, Avenida JK, n.º 355, centro, Rio dos Bois/TO. ÔNUS: Itens 01 e 02) Eventuais débitos constantes no
Detran/TO. **O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras
restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN.
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Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo,
pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do
veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran para as
devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$
123.791,80 (cento e vinte e três mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos), em 11 de maio de 2020. LEILOEIRO:
DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será
devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Caso haja adjudicação
antes da hasta pública, adimplemento ou parcelamento do débito após a publicação do edital, a comissão será de 2,5% (dois e
meio por cento) do valor devido à parte exequente, a ser paga por quem lhe der causa. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão
adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou
Mandado de Entrega, excetuandose as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel
receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em
data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do
Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da
alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante,
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS
BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos
documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega dos bens será imediata. Os bens serão vendidos no estado
de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a
consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes
daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de
posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens
deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as
custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao
processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial.
FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á mediante pagamento imediato, por depósito judicial, junto a Caixa
Econômica Federal vinculada a este juízo, conforme art. 892, CPC/15, sendo que, somente após o pagamento integral do valor,
será expedida a respectiva carta de arrematação. PARCELAMENTO: Nos termos do art. 895 do NCPC, apresentando o
interessado, por escrito, proposta de aquisição do bem em prestações nos prazos previstos nos incisos I e II, incidirão as
hipóteses dos §§ 1° a 9° do referido artigo: a) o arrematante deverá depositar, no ato da arrematação, pelo menos vinte e cinco
por cento do valor do lance à vista; b) poderá parcelar o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando
se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis, observado a parcela mínima de R$ 1.000,00 (um
mil reais), reduzindo-se o prazo quanto necessário para a observância deste piso; c) as propostas para aquisição em prestações
indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo; d) o atraso no
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas
vincendas; e) o inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante,
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a
arrematação; f) no caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite
de seu crédito, e os subsequentes, ao executado; LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem
pretender arrematar ditos bens, deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela
Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br , a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital,
encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento
prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia
respectiva na data designada para a realização dos leilões, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os
arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam
desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último
lance que ofertou. VENDA DIRETA: Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não
havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa)
dias. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado SANCHO CORREA ARAÚJO e seu cônjuge se casado for, bem como,
os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.
889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação dos bens, poderão remir a
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execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez
dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins. Miranorte (TO), 27 de julho de
2020. RICARDO GAGLIARDI - Juiz de Direito.
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte
forma: 1º LEILÃO: dia 29 de setembro de 2020, a partir das 13h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 2º LEILÃO:
dia 29 de setembro de 2020, a partir das 14h00min, pelo maior lanço oferecido, exceto o preço vil (60% do valor da avaliação).
LOCAL: Fórum desta Comarca, sito a Rua 32, Quadra 109-A, Lote 01, St. Sul, Miranorte – TO e simultaneamente através do site
www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 5000288-83.2012.827.2726 de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que é
Requerente DEFENSORIA PÚBLICA e Requerido GEFERSON MENEZES BARROS (CPF: NÃO INFORMADO) BEM(NS): 01
(uma) Motocicleta Honda/CG 150 Titan EX, ano de fabricação e modelo 2012/2012, cor azul, placa MXB-8565/TO, pintura em
bom estado e motor em bom estado de conservação. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), em 27 de
agosto de 2019. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção.
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Avenida Princesa Isabel, nº. 261, Centro, Miranorte/TO. DEPOSITÁRIO: GEFERSON
MENEZES BARROS, Avenida Princesa Isabel, nº. 261, Centro, Miranorte/TO. ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/TO. **O
arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais
originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o
arrematante que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer
novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser
informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O
modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 1.174,18 (um mil,
cento e setenta e quatro reais e dezoito centavos), em 13 de novembro de 2019. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA,
JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por
cento) sobre o valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Caso haja Adjudicação antes da hasta pública,
adimplemento ou parcelamento do débito após a publicação do edital, a comissão será de 2,5 (dois e meio por cento) do valor
devido à parte exequente, a ser paga por quem lhe der causa. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o
leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de
quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as
obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito
municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos
tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição
da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI
pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de
veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação,
comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de
arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do
valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de
Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem,
não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências
referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos
licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no
leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis
penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e
conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas
do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com
depósito À VISTA. PARCELAMENTO: Nos termos do art. 895 do NCPC, apresentando o interessado, por escrito, proposta de
aquisição do bem em prestações nos prazos previstos nos incisos I e II, incidirão as hipóteses dos §§ 1º ao 9º do referido artigo:
a) o arrematante deverá depositar, no ato da arrematação, pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista; b)
poderá parcelar o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis, observada a parcela mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais), reduzindo-se o prazo
quanto necessário por observância deste piso; c) as propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo; d) o atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; e) o inadimplemento autoriza o
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; f) no caso de arrematação a prazo, os
pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado;
Observação: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na
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continuidade da disputa. LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s)
bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do site
www.dmleiloesjudiciais.com.br , a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data
e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24
horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a
realização dos leilões, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24
(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de
que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer
outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote,
por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se
houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Infrutíferas as
tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será
procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias. INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os
executados GEFERSON MENEZES BARROS e seu cônjuge se casado for bem como os eventuais: coproprietários; proprietário
de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de
moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima,
se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de
Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o
disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins. Miranorte (TO), 27 de julho de 2020. RICARDO
GAGLIARDI Juiz de Direito.

Às partes e aos advogados
AUTOS Nº. 0002558-29.2016.8.2722726 - CHAVE: 813442652616
Classe Judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Requerente: ANTONIO REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado: Dr. DANIEL CUNHA DOS SANTOS – DEFENSOR PÚBLICO
Requerido: JANILSON PEREIRA SALES
Advogado:
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III do CPC.
Custas judiciais pela autora. Suspendo a exigibilidade das despesas processuais pelo prazo de até 05 anos, nas condições
estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 98 do CPC. Após o Trânsito em julgado arquivem-se os autos com as devidas cautelas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. RICARDO GAGLIARDI – Juiz de Direito.

PALMAS
3ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, MM Juiz de Direito desta Terceira Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos n.º:001834470.2017.8.27.2729, Ação: Interdição, Requerente: NEUMA SILVA DOS SANTOS BARROS, Requerido: MARIA APARECIDA
SANTOS BARROS, a qual declarou a interdição de MARIA APARECIDA SANTOS BARROS, nos termos da sentença cujo
dispositivo é o seguinte: "ISSO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido
da inicial, razão pela qual DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA APARECIDA SANTOS BARROS e fixo os limites da curatela
na forma a seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza “patrimonial e negocial” (artigo 85, caput, da Lei n.
13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para
representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e
§ 1º, do CPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigos 4º, III, 1.767, I, e 1.775, § 1º do CC), hospitais,
clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir, a quem caberá zelar pelos interesses da
interditanda, observados os parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Código de Processo
Civil nomeio como sua CURADORA a pessoa de NEUMA SILVA DOS SANTOS BARROS, que deverá prestar contas de
sua administração em Juízo anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano (artigo 84, § 4º. da Lei 13.146/15 Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos bens da interditanda sem autorização judicial. Com espeque
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no art. 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC,
inscreva-se esta Sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no
sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos
quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três)
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites
da curatela. Sem custas à vista da gratuidade judiciária deferida no evento 4. Sem condenação em honorários advocatícios ante
a ausência de pretensão resistida. Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela Definitivo, arquivando-se com as
baixas necessárias. Ciência ao MP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo
sistema. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a).
Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 21 de
agosto de 2020.

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 1644/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 09 de setembro de 2020
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc...
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº
228/2018;
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado.
RESOLVE:
Art. alterar o anexo III da Portaria nº 190/2019, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 11/09/2020 às 18h a
18/09/2020, às 11h59min, será cumprido pelo magistrado Luiz Astolfo de Deus Amorim, titular da Vara de Precatórias Cíveis e
Criminais, Falência e Concordatas e Recuperação Judicial, servidor Alairton Gonçalves dos Santos e oficiala de
justiça Stefana Evangelista Rodrigues.
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer.
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação.
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados.
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela
Resolução nº 152/2012.
Publique-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos nove (09) dias do mês
de setembro (09) do ano de dois mil e vinte (2020).
Flávia Afini Bovo
Diretora do Foro

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 5020854-10.2013.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JAILTON DE SOUSA BENTO- CNPJ/CPF nº 986.194.111-87:
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, 9 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 5001053-16.2010.8.27.2729 , que lhe
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: VALERIO CHAVES CARVALHO- CNPJ/CPF nº 310.065.071-91:
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, 9 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 0043195-13.2016.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: GLEIDISON BARBOSA DE CARVALHO- CNPJ/CPF nº
831.375.131-20: 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, 9 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 5001611-85.2010.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOSE FERREIRA PERES- CNPJ/CPF nº 044.542.513-04:
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, 9 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 0043309-49.2016.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA- CNPJ/CPF nº
11172116000124: 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, 9 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 0043313-86.2016.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOAO NETO RODRIGUES DA SILVA - ME- CNPJ/CPF nº
18185440000126: 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, 9 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 0036335-93.2016.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DOMINGOS LUIZ LOVATI GOMES- CNPJ/CPF nº 718.287.297-87:
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
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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, 9 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 0001342-53.2018.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: HENRIQUE PORFIRIO DA FONSECA- CNPJ/CPF nº 908.704.17134: 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, 9 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 5027244-93.2013.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: SILVIA AMELIA DA SILVA- CNPJ/CPF nº 404.837.623-34:
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, 9 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 0032175-25.2016.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MANOEL ANTONIO BARBOSA- CNPJ/CPF nº 07674191000116:
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, 9 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 5002009-32.2010.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA APARECIDA DE SOUZA TRANSPORTES- CNPJ/CPF nº
03362502000150: 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, 9 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 5008130-08.2012.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: WAIRE CRISTINA NASCIMENTO- CNPJ/CPF nº 001.244.111-26:
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, 9 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 0032265-96.2017.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: GLEDISMAN BARBOSA RODRIGUES- CNPJ/CPF nº
300.293.091-15: 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, 9 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 0032183-02.2016.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MG WANDERMUREM - ME- CNPJ/CPF nº 07424885000103:
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, 9 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 5028164-04.2012.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MAISA FILOMENA BONTEMPI PODALKA- CNPJ/CPF nº
292.820.608-61: 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, 9 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 0001352-39.2014.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: FRANCO JUNIOR LEONEL- CNPJ/CPF nº 873.640.001-78:
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, 9 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 0003844-67.2015.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: WALKIRYA CASSIMIRO RIBEIRO- CNPJ/CPF nº 824.266.941-49:
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, 9 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 0036135-86.2016.8.27.2729 , que lhe
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOAO MARCELO LEMES MOREIRA - ME- CNPJ/CPF nº
14504985000105: 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, 9 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 5012123-59.2012.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: PEDRO CARLOS DA MOTA- CNPJ/CPF nº 131.828.971-87:
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, 9 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 0030937-34.2017.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DELIA ALVES CARVALHO PEREIRA- CNPJ/CPF nº
699.966.792-68: 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, 9 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 5001490-91.2009.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MOACIR PEREIRA DA SILVA- CNPJ/CPF nº 979.964.321-04:
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, 9 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 5003207-07.2010.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: TUMA RIO-INSTALACOES TERMICAS LTDA- CNPJ/CPF nº
30841977000100: 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, 9 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 0030975-46.2017.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANTONIO OSVALDO ALMEIDA DE AZEVEDO.- CNPJ/CPF nº
417.603.602-87: 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, 9 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 5028617-62.2013.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANTONIO APARECIDO CHALES- CNPJ/CPF nº 048.574.238-12:
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, 9 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 0026481-46.2014.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: IVANEI JOSE DA SILVA- CNPJ/CPF nº 549.690.936-87:
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, 9 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 5010014-09.2011.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANTONIO MARQUES- CNPJ/CPF nº 376.014.073-49: 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, 9 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: F G SOARES DE SOUSA ME, CNPJ/CPF: 01683136000106, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 00025414220208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190036585, inscrita em 03/10/2019,
referente à MUL-POST - MULTA - INFRACAO DE POSTURAS- AUTO DE INFRAÇÃO: 004057; 20190036586, inscrita em
03/10/2019, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20190036587, inscrita em 03/10/2019, referente à TLS - TX LIC
SANITARIA, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.635,03 (Dois Mil e Seiscentos e Trinta e
Cinco Reais e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: UMARIZAL PALACE HOTEL LTDA, CNPJ/CPF: 00396013000121, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00518904820198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190034044, inscrita em
24/05/2019, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20190034045, inscrita em 24/05/2019, referente à TLS - TX LIC
SANITARIA, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.710,66 (Seis Mil e Setecentos e Dez
Reais e Sessenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SILVANA MARIA DA SILVA, CNPJ/CPF: 47967102649, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 00006005720208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190036081, inscrita em 06/03/2017,
referente à ISS-AUTONO - ISS AUTONOMO; 20190036082, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF - TX LIC
FUNCIONAMENTO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.149,78 (Dois Mil e Cento e
Quarenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou,
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CHARLES ANTÔNIO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 35437731191, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 50000799120018272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) A-031/2001, inscrita em 05/03/2001, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.141,80 (QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS
E OITENTA CENTAVOS) , que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LUCIA HELENA TOME, CNPJ/CPF: 14723565191, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc - nº 00085112320208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco)
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190010008, inscrita em 04/01/2019, referente à
IPTU REV - IPTU REVISADO; 20190010009, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$
2.722,13 (Dois Mil e Setecentos e Vinte e Dois Reais e Treze Centavos) , que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
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crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: R S CONTABIL & CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 07852524000150,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00484192420198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190024616, inscrita em
24/05/2019, referente à MUL-POST - MULTA - INFRACAO DE POSTURAS- AUTO DE INFRAÇÃO: 007342; 20190024617,
inscrita em 24/05/2019, referente à TLS - TX LIC SANITARIA; 20190024618, inscrita em 24/05/2019, referente à TLF - TX LIC
FUNCIONAMENTO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.481,40 (Dois Mil e Quatrocentos e
Oitenta e Um Reais e Quarenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LL CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05090305000155, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 00502276420198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190025570, inscrita em 24/05/2019,
referente à ISS-AF - ISS ACAO FISCAL; 20190025571, inscrita em 24/05/2019, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO;
20190025573, inscrita em 24/05/2019, referente à TLS - TX LIC SANITARIA; 20190025574, inscrita em 24/05/2019, referente à
ISS-NFSE-RF - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS; 20190025575, inscrita em 24/05/2019, referente à ISS-NFSE - ISS NFSE SERVIÇOS PRÓPRIOS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 52.039,05 (Cinquenta e Dois
Mil e Trinta e Nove Reais e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIA SOARES GONCALVES, CNPJ/CPF: 88254950130, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 00034360320208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190000718, inscrita em 25/04/2018,
referente à ITBI-AF - ITBI ACAO FISCAL, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.290,52
(Quatro Mil e Duzentos e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LINDALVA GERALDO VENTURA DE SOUZA, CNPJ/CPF: 46252991287,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00548178420198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190031840, inscrita em
24/05/2019, referente à IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA;
20190031841, inscrita em 04/01/2019, referente à TXS-COLIXO - TX SERV COLETA LIXO; 20190031842, inscrita em
04/01/2019, referente à COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA; 20190031843, inscrita em 24/05/2019, referente à
IPTU REV - IPTU REVISADO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.226,38 (Dois Mil e
Duzentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou,
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MONTEIRO, CNPJ/CPF:
77587855149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00107223220208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20190003027, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA; 20190003029, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA;
20190003030, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU REV - IPTU REVISADO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido
feito executivo é de R$ 3.591,26 (Três Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Seis Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDELSON ELISVALTER GONÇALVES, CNPJ/CPF: 03082185150, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00324991020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) C-1175/2019, inscrita em
1903/2019, referente à MULTA FORMAL, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$
964.579,13(novecentos e sessenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e treze centavos), que deverá ser acrescido
dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDELSON ELISVALTER GONÇALVES, CNPJ/CPF: 03082185150, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00324957020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) C-1173/2019, inscrita em
19/03/2019, referente à MULTA FORMAL/ ICMS NORMAL, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de
R$ 808.681,33(oitocentos e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros e
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDELSON ELISVALTER GONÇALVES, CNPJ/CPF: 03082185150, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00324930320198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) C-1172/2019, inscrita em
19/03/2019, referente à MULTA FORMAL/ ICMS NORMAL, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de
R$ 1.156.495,25(um milhão cento e cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), que
deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDELSON ELISVALTER GONÇALVES, CNPJ/CPF: 03082185150, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00325078420198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) C-1176/2019, inscrita em
19/03/2019, referente à MULTA FORMAL/ ICMS NORMAL, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de
R$ 317.408,65(trezentos e dezessete mil quatrocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos
juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PORTOGLASS MATERIALS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME,
CNPJ/CPF: 16735402000174, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00125454120208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
J-2247/2019, inscrita em 27/05/2019, referente à MULTA APLICADA PELO PROCON/TO, cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo é de R$ 15.199,39 (quinze mil cento e noventa e nove reais e trinta e nove centavos), que deverá ser
acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
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Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TAXI AÉREO PALMAS LTDA (AEROPALMAS), CNPJ/CPF:
38147245000119, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00499045920198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)
20190018986, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA; 20190029765, inscrita em
04/01/2019, referente à IPTU REV - IPTU REVISADO; 20190029766, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA; 20190029769, inscrita em 06/03/2017, referente à
IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA; 20190029770, inscrita em 04/01/2019
, referente à IPTU REV - IPTU REVISADO; 20190029771, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU REV - IPTU REVISADO;
20190029772, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA; 20190029773, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA; 20190029774, inscrita em 04/01/2019, referente á IPTU REV - IPTU REVISADO;
20190029775, inscrita em 28/08/2018, referente à IPTU REV - IPTU REVISADO; 20190029776, inscrita em 06/03/2017,
referente á IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA; 20190029777 , inscrita em
04/01/2019, referente à IPTU REV - IPTU REVISADO; 20190029778, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA; 20190029779, inscrita em 04/01/2019, referente à
IPTU REV - IPTU REVISADO; 20190029780, inscrita em 06/03/2017, referente IPTU - IPTU - IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA; 20190029781, inscrita em 24/05/2019, referente à MUL-POST - MULTA INFRACAO DE POSTURAS- AUTO DE INFRAÇÃO: 011581, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de
R$ 12.135,64 (Doze Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat.
226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: OTICA PALMAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 38147245000119, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 22928181000153, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190024493, inscrita em 24/05/2019,
referente à MUL-POST - MULTA - INFRACAO DE POSTURAS; 20190024494, inscrita em 28/08/2018, referente à TLS - TX LIC
SANITARIA; 20190024495, inscrita em 28/08/2018, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.919,29 (Dois Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Vinte e Nove Centavos),
que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SUPERMERCADOS TO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.439.865/0001-87,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00544757320198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190031794, inscrita em
24/05/2019, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20190031795, inscrita em 24/05/2019, referente à TLS - TX LIC
SANITARIA, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 5.764,73 (Cinco Mil e Setecentos e
Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou,
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11994809000100, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 00548905620198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190031937, inscrita em 06/03/2017,
referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.779,73
(Dois Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora
e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação Penal nº 0008949-88.2016.827.2729
Denunciado: ALDAIRES FERNANDES DA SILVA
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 0008949-88.2016.827.2729 tendo como Denunciado
ALDAIRES FERNANDES DA SILVA, brasileiro, união estável, entregador, natural de Goianorte-GO, nascido aos 24/04/1983,
filho de Adailton Fernades da Silva e Aldaesa Maria de Jesus da Silva, portador do RG n° 802.495 SSP/TO 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 Acusação, Assistência da
Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário
[inclusive recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s) precatória(s) pendentes] e, ultimadas as providências, arquivemse os autos, cientes acusação e defesa. (...). “Palmas-TO, 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, técnica judicial, matricula 102970, digitei.
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PALMEIRÓPOLIS
1ª escrivania criminal
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 10 DIAS.
O Dr. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO - Juiz de Direito e Diretor do Fórum desta Comarca de Palmeirópolis, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA virem, ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 10 (dez) dias, que neste Juízo corre seus trâmites legais, um
processo crime n.º 0000013-42.2014.8.27.2730 , que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move em desfavor de:
WESLEY ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, carpinteiro, nascido aos 15/09/1981 em Iporá/GO, portador do RG nº
2.177.477 - SSP/DF, filho de José Lúcio de Oliveira e Miriam Alves de Oliveira, atualmente em local incerto e não sabido. Da r.
sentença de EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. Para conhecimento de todos, é passado o presente edital, cuja 2a via fica afixada
no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmeirópolis-TO, 09 de Setembro de 2020. Eu (Vilma C.
Milhomens Ferreira), Técnica Judiciária o digitei.

PARAÍSO
2ª vara cível, família e sucessões
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª
Publicação
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. 0001931-05.2019.8.27.2731, requerida por ELSA FERREIRA DA SILVA em face de JOAO TEIXEIRA
SILVA, brasileiro, viúvo, beneficiário do BPC, nascido em 04/10/1933, portador do RG nº 644.521 SSP/TO, inscrito no CPF nº
301.218.921-15, certidão de Casamento sob a matricula nº 121475 01 55 1958 2 00010 023 0002202 00, expedida pelo
Cartório de Registro Civil de Adamantina/SP, filho de José Teixeira da Silva e Luzia Alves das Neve, que foi proferida sentença
em 19/03/2020 (ev. 106), dos autos, onde foi decretada a interdição do sr. JOAO TEIXEIRA SILVA, a qual segue transcrita: " I –
RELATÓRIO- Os presentes autos foram autuados com a classe de “Interdição” e com assunto de “Nomeação, Curatela, Família,
DIREITO CIVIL”, em que figura como autora ELSA FERREIRA DA SILVA, e como requerido JOÃO TEIXEIRA SILVA. A autora
pediu, em liminar e no mérito, a interdição de seu pai. Para tanto, argumenta, em síntese, que o requerido não possui condições
de gerir os atos da vida civil, em razão sequelas de acidente vascular, com déficit cognitivo e perdas de memória (CID 10 I69-4).
Instruindo o pedido vieram os documentos acostados no evento 1, os quais destaco: laudo médico (LAU4), e documentos
pessoais (DOC_PESS3). Por intermédio da decisão proferida no evento 7 foram deferidos os seguintes pedidos: concessão da
justiça gratuita e curatela provisória. Realizada a inspeção judicial, foram realizados os seguintes atos: (i) foi nomeada a
defensora pública como curadora especial, que apresentou contestação; (ii) foi inquirido o requerido, o que foi reduzido a termo;
e (iii) determinada a realização de pericia médica (evento 42). Laudo médico acostado (ev.86), havendo manifestações das
partes (evs.94 e 101). O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (ev. 104). Os autos vieram conclusos. II –
FUNDAMENTO - Não há questões prévias a serem dirimidas, razão pela qual adentro ao mérito. O pedido é procedente. A
incapacidade do requerido restou devidamente comprovada por meio do laudo médico (evento 86, LAU1), o qual concluiu: [...] o
examinando é portador de doença que geram "absoluta incapacidade para o exercício de todos os atos da vida civil, com
dependência de terceiros para esses atos, de forma definitiva". Com efeito, ficou evidenciado a hipótese do artigo 1.767, inciso I,
do Código Civil, vez que o requerido não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil. Ademais, de acordo com a
Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), artigos 84, § 1º. e 85, caput e § 1º, o objetivo da curatela é proteger a
pessoa portadora de deficiência (e seus bens), que esteja impossibilitada, ainda que parcialmente, de praticar os atos da vida
civil. Como é cediço, a citada lei promoveu grande alteração na teoria das incapacidades e mudou substancialmente o paradigma
de tratamento dado à "aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade". Com efeito, sob a
égide do novo panorama jurídico de evidente proteção à autonomia e prestígio a não discriminação da pessoa com deficiência,
todos aqueles que não podem exprimir sua vontade, ainda que por doença incurável, foram atraídos para o campo da
incapacidade relativa, tendo sido abolida a figura do maior absolutamente incapaz. Ressalto, ainda, que a requerente é filha do
interditando, sendo quem lhe dispensa os cuidados necessários de que precisa, para que possa ter um desenvolvimento sadio,
conforme declarado na inicial (evento 01, INIC1). Diante das fundamentações e motivações o pedido merece ser acolhido, pois o
requerido é incapaz para os atos da vida civil, o que ficou demonstrado da pericia médica, e a requerente dispensa todos os
cuidados necessários. Na sequência, quanto aos limites da interdição deve ser plena, inclusive, quanto aos atos relacionados
aos direitos de natureza "patrimonial e negocial" (artigo 85, caput, §3°, da Lei n. 13.146/2015), eis que a requerente possui
vínculo de natureza familiar com a interditanda, e não há qualquer elemento de prova nos autos que desabone sua conduta. III –
DISPOSITIVO- Por todo o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO os
pedidos contidos na peça de ingresso, pelo que DECLARO A INTERDIÇÃO PLENA de JOÃO TEIXEIRA SILVA e fixo os limites
de curatela na forma a seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza "patrimonial e negocial" (Artigo 85, caput, da
Lei n. 13.146/2015), observados os parâmetros legais para tanto (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do CPC/2015; Lei n.
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13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigo 1.775, § 3º do CC). Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Novo
Código de Processo Civil NOMEIO como sua CURADORA a pessoa de ELSA FERREIRA SILVA. Desnecessária a prestação de
caução em razão de não haver elementos que desabonem a idoneidade da autora, o que faço com base no fundamento dos
artigos 1.745, parágrafo único, e 1.781, ambos do CC. Igualmente, por aplicação analógica do art. 1.745, parágrafo único, CC,
fica dispensada a prestação de contas, por carecer de pressuposto lógico, uma vez que há tempos a autora vem auxiliando para
que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar e é, indubitavelmente, idônea, de modo que resta
afastado qualquer risco ao patrimônio do requerido, mesmo porque qualquer alienação de bens carece de autorização judicial.
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(a) interdito(s) e do(a)(s) curador(a)(e)(s), a causa da interdição, os limites da curatela e,
não sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar autonomamente. Oportunamente, LAVRE-SE o termo
de curatela definitiva. Custas processuais pela requerente, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária
deferida em seu favor, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Sem honorários, considerando a natureza e as
particularidades da demanda. Dê-se a devida ciência acerca dos termos do presente decisum ao membro do Ministério Público
Estadual. Após, com as cautelas e formalidades de praxe, dê-se baixa definitiva. Intimem-se. Cumpra-se. Paraíso/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. 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 local1 e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 20 de julho de 2020. Eu, Maira
Adriene Azevedo Resende Rocha, digitei.

PORTO NACIONAL

1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO com Prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre
seus trâmites legais, processo crime nº 0002937-92.2020.8.27.2737/TO, que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora,
move contra GEY JOSÉ GOMES DOS SANTOS, portador do CPF nº 388.852.801-10, solteiro, natural de Porto Nacional/TO,
nascido aos 27/11/1968, filho de Gregório dos Santos e Maria Gomes dos Santos, encontrando-se em lugar incerto, fica então
intimado das seguintes proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 1º) O requerido não poderá se aproximar da
ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo, de 200 (duzentos) metros; 2º) Proibição do requerido de manter
qualquer contato com a vítima, seus familiares e testemunhas; 3º) Proibição do requerido de frequentar e se aproximar da
residência/local de trabalho da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica. As medidas restrição ou
suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão ser propostas na vara
judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de todos é passado o
presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 28 de abril de 2020. Débora
Silvino do Nascimento Soares, assistente administrativo, digitei o presente.
EDITAL DE INTIMAÇÃO com Prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre
seus trâmites legais, processo crime nº 0003013-19.2020.8.27.2737/TO, que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora,
move contra RILK DUARTE FLORENTINO, portador do CPF nº 047.284.731-71 e RG nº 1171088 SSP-TO, solteiro, autônomo
natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 29/07/1991, filho de Ricardo Manoel Florentino e Luzinete Duarte Carvalho. Tendo
como vítima ADRIANA PEREIRA DE CARVALHO DUARTE - CPF nº 056.268.391-78 e RG nº 1.237.906 SSP-TO, brasileira,
natural de Porto Nacional/TO, nascida aos 17/07/1993, filha de Ilza Pereira de Carvalho, encontrando-se em lugar incerto, fica
então intimada da Concessão das Medidas Protetivas requeridas, ficando ciente das seguintes proibições, nos termos dos
artigos 22, da Lei 11340/2006, atribuída ao acusado acima mencionado. 1º) O requerido não poderá se aproximar da ofendida,
de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo, de 200 (duzentos) metros; 2º) Proibição do requerido de manter qualquer
contato com a vítima, seus familiares e testemunhas; 3º) Proibição do requerido de frequentar e se aproximar da residência/local
de trabalho da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica, especialmente sua residência. As medidas
restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão ser propostas
na vara judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de todos é passado
o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 28 de abril de 2020. Débora
Silvino do Nascimento Soares, assistente administrativo, digitei o presente.
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Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO com Prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 0002641-70.2020.8.27.2737/TO - Justiça Pública desta Comarca - como
Autora, move contra RONEY DIAS GOMES, brasileiro, em união estável, natural de Porto Nacional/TO, nascido em 02/05/1979,
filho de Antonia Dias Gomes e de José Valdir Gomes Lima, CPF 939.827.471-04, encontrando-se em lugar incerto e não sabido,
fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos
termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de
constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o
presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 29 de abril de 2020. Débora
Silvino do Nascimento Soares, digitei o presente.
EDITAL DE CITAÇÃO com Prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 0002712-72.2020.8.27.2737/TO - Justiça Pública desta Comarca - como
Autora, move contra JOSE EDUARDO MENDONÇA QUEIROZ, vulgo “DUDU”, brasileiro, solteiro, motoboy e atleta de MMA,
nascido aos 27/04/1999, natural de Araguaçu - TO, inscrito no CPF sob o n° 062.544.311-06, e no RG sob o n° 985.873 SSP
TO, filho de Nelson da Silva Queiroz e Eliene Mendonça Alves Queiroz, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então
CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos
artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir
defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente,
cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 26 de março de 2020. Débora Silvino do
Nascimento Soares, digitei o presente.
EDITAL DE CITAÇÃO com Prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 0002913-64.2020.8.27.2737/TO - Justiça Pública desta Comarca - como
Autora, move contra GERSON FERREIRA PINTO, brasileiro, natural de Porto Nacional/TO, nascido em 07/02/1980, filho de Alda
Ferreira Pinto, inscrito no CPF nº 028.612.181-69, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente
ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A,
ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá
procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no
"Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 30 de março de 2020. Débora Silvino do Nascimento Soares, digitei o
presente.
EDITAL DE CITAÇÃO com Prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 0004365-12.2020.8.27.2737/TO - Justiça Pública desta Comarca - como
Autora, move contra WELLINGTON VIEIRA DE ALMEIDA - CPF Nº 048.847.741-75 E RG Nº 1.187.266 SSP-TO, brasileiro,
solteiro, mecânico, natural de Anapólis/GO, nascido aos 13/12/1992, filho de Iracy Vieira de Almeida, encontrando-se em lugar
incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de
dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não
tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de
todos é passado o presente, cuja 2ª via 13 de Maio de 2020. Débora Silvino do Nascimento Soares, digitei o presente.
EDITAL DE CITAÇÃO com Prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00065973120198272737 - Justiça Pública desta Comarca - como Autora,
move contra ADÃO DE OLIVEIRA AMARAL, brasileiro, serviços gerais, solteiro, natural de Porto Nacional/TO, nascido em
19/07/1990, filho de João José do Amaral e Joana Oliveira Amaral, CPF.: 037.532.771-18, encontrando-se em lugar incerto e não
sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias,
nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de
constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o
presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 26 de Março de 2020. Patricia
Macier dos Santos- Matrícula 358289, digitei o presente.
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EDITAL DE CITAÇÃO com Prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº 0014299-28.2019.8.27.2737/TO - Justiça Pública desta Comarca - como
Autora, move contra VENCESLAU LOPES TAVARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/01/1975, natural de Porto Nacional/TO,
filho de HERCULANO LOPES DA SILVA e de MARIA DE JESUS ROCHA, RG.: 242.731 e CPF.: 642.725.831-15, encontrandose em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no
prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso
não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento
de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 07 de Abril
de 2020. Débora Silvino do Nascimento Soares, assistente administrativo, digitei o presente.

2ª vara cível
Editais de citação
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
Processo n.º 0009919-59.2019.8.27.2737
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Requerente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Requerido: ANTONIO LOPES PEREIRA
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR
o requerido ANTONIO LOPES PEREIRA, CPF: 192.306.131-34, atualmente em lugar incerto e não sabido,
para CONTRARRAZÕES ao recurso de Apelação evento 30 dos autso supracitados, advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias
(art. 335, CPC), tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível nos autos
supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso
adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico,
Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar
ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 21/08/2020. Eu, Diana
Mascarenhas Santos - técnica judiciária conferi e subscrevo.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Processo n.º 0002397-49.2017.8.27.2737
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Requerente: BUFFON E DALMOLIN LTDA
Requerido: ALEXANDRE PETERNELA
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR o
requerido ALEXANDRE PETERNELA, CPF: 066.770.449-39, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR, no prazo
de 3 (três) dias, a quantia de R$ 192444.00, devidamente atualizada, acrescida dos juros, custas e despesas processuais, sob
pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida, bem com opor
Embargos no prazo legal. Para o caso de pronto pagamento os honorários são fixados em 10% do saldo devedor. Tudo nos
termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cívelnos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão
ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br.
SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e
afixado na forma da Lei. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito - 2ª Vara Cível.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (trinta) dias
Processo n.º 0000537-81.2015.8.27.2737
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Requerente: FABIANO PINHEIRO NUBILE - ME (CIMENFER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME)
Requerido: HAROLDO BANDEIRA DE MATOS
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR o
requerido HAROLDO BANDEIRA DE MATOS - CPF: 23324821134, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR,
no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$2498.80, devidamente atualizada, acrescida dos juros, custas e despesas processuais,
sob pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida, bem com opor
Embargos no prazo legal. Para o caso de pronto pagamento os honorários são fixados em 10% do saldo devedor. Tudo nos
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termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cívelnos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão
ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br.
SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e
afixado na forma da Lei. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito - 2ª Vara Cível.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
Processo n.º 0000206-60.2019.8.27.2737
Ação: Monitória
Requerente: ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A.
Requerido: JOSÉ REGINALDO SILVA FILHO
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR
o requerido JOSÉ REGINALDO SILVA FILHO, CPF 00905280423, para PAGAR, no prazo de 15 (quinze) dias, a quantia de R$
76.949,45, devidamente atualizados. Caso efetue o pagamento, ficará isento de custas e honorários advocatícios, fixados estes,
para o caso de não cumprimento, em 15% do valor do débito, acrescidos dos juros, custas e despesas processuais. Poderá
ainda o requerido oferecer embargos, independentemente da segurança do juízo, ficando advertidos de que em nada agindo,
constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, §2º), tudo em conformidade com a determinação judicial
exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível. OBS: Os autos poderão ser acessados por
meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO:
Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma
da Lei. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito - 2ª Vara Cível.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Processo n.º 0012454-92.2018.8.27.2737
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Requerente: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - COLEGIO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS
Requerido: ADILSON FERNANDES DA SILVA
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR os
requeridos REJANE RODRIGUES DE PAIVA CPF: 035.932.706-09 e ADILSON FERNANDES DA SILVA CPF:731.777.17672, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR, no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$ 9669.80, devidamente
atualizada, acrescida dos juros, custas e despesas processuais, sob pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos
bens quanto bastem a plena execução da dívida, bem com opor Embargos no prazo legal. Para o caso de pronto pagamento os
honorários são fixados em 10% do saldo devedor. Tudo nos termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara
Cívelnos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da
chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao
Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não
possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
Processo n.º 5001480-52.2011.8.27.2737
Ação: Usucapião
Requerente: ANTONIO RODRIGUES LOPES
Requerido: ESPÓLIO DE JOSÉ JORGE FERREIRA
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR
os requeridos HAMILTON RIBEIRO COUTINHO E RAIMUNDO ULISSES ALMEIDA COUTINHO, atualmente em lugar incerto
e não sabido, para tomar conhecimento dos termos da presente ação, advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 335, CPC)
para apresentar defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial e da confissão ficta,
nos termos do artigo 344 do CPC , tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível
nos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave
de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro
Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar
ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 27/08/2020. Eu,
técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do
fórum. Data supra.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias.
Processo n.º 5000025-77.1996.8.27.2737
Ação: Execução Fiscal
Requerente: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS
Requerido: LEONARDO IOSHIDA DE OLIVEIRA
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR o
requerido LEONARDO IOSHIDA DE OLIVEIRA, CNPJ nº 00.622.607/0001-03, atualmente em lugar incerto e não sabido, para
PAGAR, no prazo de 5 (cinco) dias, a quantia de R$ 0,00, devidamente atualizada, acrescida dos juros, encargos previstos no
Decreto-Lei 1025/69, alterado pelo Decreto-Lei 1645/78, custas e despesas processuais, ou nomear bens livres e
desembaraçados para garantir a execução em consonância que a legislação em vigor, sob pena de se lhe serem penhorados ou
arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida, Poderá ainda oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze)
dias, nos termos do disposto no art. 16, LEF (6.830/80), nos termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara
Cível nos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da
chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao
Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não
possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Processo n.º 5000720-11.2008.8.27.2737
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Requerente: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - COLEGIO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS
Requerido: MARIA CIDINEI CORREIA HORST
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITAR
a requerids MARIA CIDINEI CORREIA HORST - CPF: 76125858120, atualmente em lugar incerto e não sabido, para PAGAR,
no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$1339.10, devidamente atualizada, acrescida dos juros, custas e despesas processuais,
sob pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida, bem com opor
Embargos no prazo legal. Para o caso de pronto pagamento os honorários são fixados em 10% do saldo devedor. Tudo nos
termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cívelnos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão
ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br.
SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e
afixado na forma da Lei. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito - 2ª Vara Cível.
EDITAL DE PRAÇA
1ª Praça:20/10/2020
2ª Praça:27/10/2020
Horário:14:00horas
Valor do débito:R$143.823,85
Ação: Execução Fiscal
Número: 5000095-16.2004.8.27.2737
Requerente: UNIÃO e UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 92125870000105 e 38155222000156
Requerido: CUNHA & SIQUEIRA LTDA/ANTONIO DA CUNHA SOBRINHO
O Dr. José Maria Lima, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de suas atribuições legais
e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que nos autos supra,
foi designado o dia 20/10/2020 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do Fórum local, situado no Anel
Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão para a venda e arrematação
por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - UMA CHÁCARA JAIARA, nº
02, da gleba 77, com área de 5.372,45m2 (cinco mil, trezentos e setenta e dois metros e quarenta e cinco centímetros
quadrados). situado neste município, com limítes e confrontações constantes da matrícula nº 15.438 doCRI de Porto
Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 37.687,15(trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quinze centavos),
UMA CHÁCARA JAIARA, nº 2, da gleba 78, com área de 5.415,70m2 (cinco mil, quatrocentos e quinze metros e setenta
centímetros quadrados). situado neste município, com limítes e confrontações constantes da matrícula nº 15.441 do CRI
de Porto Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 37.909,90(trinta e sete mil, novecentos e nove reais e noventa centavos),
UMA CHÁCARA JAIARA, nº2, da gleba 79, com área de 5.797,30m2 (cinco mil, setecentos e noventa e sete metros e
trinta centímetros quadrados). situado neste município, com limítes e confrontações constantes damatrícula nº 15.439
do CRI de Porto Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 40.581,10(quarenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e dez
centavos), UMA CHÁCARA JAIARA, nº 2, da gleba 80, com área de 4.614,12m2 (quatro mil,seiscentos e quatorze metros
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e doze centímetros quadrados). Situado neste município, com limítes e confrontações constantes da matrícula nº 15.438
do CRI de Porto Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 32.298,84(trinta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e
oitenta e quatro centavos).. Através do presente, ficam intimados os executados CUNHA & SIQUEIRA LTDA - CNPJ:
74016965000109 ANTONIO CUNHA SOBRINHO - CPF: 12554120110, das datas das hastas públicas, caso não seja possível
sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª
hasta pública no dia 27/10/2020 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do
presente no placar do Fórum.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
GUARAÍ
1ª Vara Cível
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002368-81.2016.8.27.2721/TO
AUTOR: PNEUAÇO COMÉRCIO DE PNEUS DE GUARAÍ LTDA
ADVOGADO: PRISCILA LOPES MOURA (OAB GO32284)
ADVOGADO: NEILSON MONTEIRO CRUVINEL (OAB GO12835)
RÉU: BRASIL TELEMARK
EDITAL Nº 1180635
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
O Juiz de Direito MANUEL DE FARIA REIS NETO, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma
da Lei, etc., FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo 1ª Vara Cível,
tramitam os autos da Ação abaixo:
REFERÊNCIA
Processo nº - 0002368-81.2016.827.2721 Chave do Processo: 287699947216
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Requerente: PNEUAÇO COMÉRCIO DE PNEUS DE GUARAÍ LTDA
Advogadas: CAROLINE DUAILIBE DOS SANTOS OAB/MA nº 13024 e CLAUDIA FAGUNDES LEAL OAB/TO nº 4552
Requerido: TELEMARKETING BRASIL PUBLICIDADE LTDA - EPP
FINALIDADE:
CITAÇÃO da empresa requerida TELEMARKETING BRASIL PUBLICIDADE LTDA - EPP , pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ n° 18.483.078/0001-70, para querendo, contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão
(art. 319 do CPC).
DESPACHO do Evento 71: "DEFIRO o pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte autora que caso comprovado que
alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o
salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias
úteis,observando o disposto no art. 257, do CPC. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial
para defender os interesses do(s) executado(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do
art. 72, II do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cumpra-se. Guaraí/TO., data certi?cada digitalmente. MANUEL DE FARIA REIS
NETO, Juiz de Direito".
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário
da Justiça e a?xado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 28 de abril de 2020 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí - TO, CEP 77700-000. Eu,
Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei.
MANUEL DE FARIA REIS NETO
Juiz de Direito
Documento eletrônico assinado por MANUEL DE FARIA REIS NETO, 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 veri?cador
1180635v2 e do código CRC 24af0770.
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): MANUEL DE FARIA REIS NETO
Data e Hora: 17/8/2020, às 14:18:8
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos
Decreto Judiciário Nº 356, de 5 de setembro de 2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000019154-0,
resolve exonerar, a partir da publicação deste ato, Roberta Martins Soares Maciel Ismael, do cargo de Assessora Jurídica de
Desembargador.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 357, de 5 de setembro de 2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000019154-0,
resolve exonerar, a partir da publicação deste ato, Raisa Maria Rocha Pinheiro, do cargo de Assessora Técnica de
Desembargador.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 358, de 5 de setembro de 2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000019154-0,
resolve exonerar, a partir da publicação deste ato, Kamilla Sousa Prado, do cargo de Assistente de Gabinete de
Desembargador.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 359, de 5 de setembro de 2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000019154-0,
resolve nomear, a partir da publicação deste ato, Raisa Maria Rocha Pinheiro ao cargo em comissão de Assessora Jurídica de
Desembargador, com lotação no Gabinete do Desembargador Amado Cilton Rosa.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 360, de 5 de setembro de 2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000019154-0,
resolve nomear, a partir da publicação deste ato, Kamilla Sousa Prado ao cargo de Assessora Técnica de Desembargador, com
lotação no Gabinete do Desembargador Amado Cilton Rosa.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

Portarias
PORTARIA FÉRIAS Nº 361/2020, de 04 de setembro de 2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Luiz Astolfo de Deus Amorim, matrícula nº 128846, relativas ao exercício de
2020, marcadas para o período de 13/10 a 11/11/2020, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da
administração.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 1639, de 04 de setembro de 2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000010213-0,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 120 (cento e vinte) dias, os efeitos da Portaria nº 1077, de 17 de junho de 2020, que constituiu a
comissão para auxiliar a Comissão Gestora do PLS nos procedimentos de estudos de revisão e atualização do Plano de
Logística Sustentável.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 18 de agosto de 2020.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 1638, de 04 de setembro de 2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000014553-2,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por noventa dias, ou seja, até o dia 3 de dezembro de 2020, os efeitos da
Portaria nº 92, de 24 de janeiro de 2020, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na Vara Cível da Comarca
de Miracema do Tocantins.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Comunicados
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Anápolis
Estado de Goiás
Diretoria do Foro
Ofício n.° 124/2020-Sec. Dir.
de julho de 2020.

Anápolis, 15

A Sua Excelência o Senhor
DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO
Corregedor Geral da Justiça – Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
GOIÂNIA – GO.
Assunto

: Comunicação – Apostila de Haia – Inutilização de Papel de Segurança

Exmo. Senhor Corregedor Geral da Justiça
Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminho expediente apresentado a esta Diretoria do Foro, por meio do
qual preposto do 1° Tabelionato de Notas da comarca de Anápolis-GO informa a inutilização de papel de segurança de n.°
(A5783301, A5783304, - Maio) (A5783312, A5783313, A5783315, A5783316, A5783327 e A5783335 – Junho) que foi emitido
pela Casa da Moeda do Brasil após solicitação do serviço extrajudicial (CNS n.° 02.480-2) para realização de Apostila –
Convenção de HAIA.
Tal comunicação está fundada ao disposto no artigo 16 do Provimento de n.° 62 da Corregedoria Nacional de
Justiça, de 14.11.2017 que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos para a aposição de apostila, no âmbito do Poder
Judiciário, da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada na
Haia, em 05 de outubro de 1961 (Convenção da Apostila), in verbis:
(...) Art. 16. Em casos de extravio ou de inutilização do pale de segurança utilizado para o ato de aposição de
apostila, as autoridades apostilantes deverão comunicar o tato imediatamente à respectiva Corregedoria-Geral de Justiça, que
dará ampla publicidade ao fato.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
Respeitosamente.
CARLOS JOSÉ LUMONGI STERSE
Juiz de Distrito e Diretor do Foro
PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás
Secretaria-Geral
Processo n° : 202008000235263
Nome : Cartório do 7° Tabelionato de Notas de Goiânia
Assunto : Comunicação
DESPACHO/OFÍCIO CIRCULAR N° 0/2020
401 /2020
Trata-se de expediente encaminhado pela Escrevente do 7° Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia, Sra. Júlia
Mendes Ilhéo, por meio do qual comunica a inutilização de papel de segurança n° A3050975, usado para o ato de aposição de
Apostila – Convenção de Haia (evento 1).
Istada , a Assessoria Correcional sugeriu a ampla divulgação do fato por meio de ofício circular a todo serviço extrajudicial
e aos magistrados do Estado de Goiás (evento 2).
Evidenciada a relevÂncia do comunicado acima, de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Kisleu Dias
Maciel Filho, dêem-se ciência a Corregedoria-Geral de todos os Tribunais de Justiça dos Estados da Federação e do Distrito
Federal e a todos os Diretores de Foro deste Estado, para conhecimento próprio e transmissão a todo serviço extrajudicial, nos
termos do artigo 16 do Provimento n° 62/2017 do CNJ e artigo 153 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial
do Estado de Goiás.
Esta comunicação deverá se fazer acompanhar de cópia integral do processo.
Seguidamente, publique-se no Portal TJdocs e no Diário da Justiça.
A reprodução deste despacho servirá como ofício circular.
Por fim, cumpridas as providências, arquivem-se os autos.
À Secretaria-Executiva para diligenciar.
Rui Gama da Silva
Secretário-Geral da Corregedoria
Por delegação/Portaria n° 17/2019

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Termos de cessão de uso
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 2/2020
PROCESSO 19.0.000024075-6
CEDENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CESSIONÁRIA: Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado do Tocantins.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, a cessão de equipamentos de informática, para ser utilizado exclusivamente em
prol da Superintendência de Gestão Contábil do Estado do Tocantins, propiciando melhores condições aos usuários do Sistema
SIAFE-TO - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins, da Secretaria da Fazenda e Planejamento
do Estado do Tocantins.
VIGÊNCIA: A presente Cessão de Uso é conferida pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua
assinatura deste Termo.
DATA DA ASSINATURA: 09 de setembro de 2020.

Extratos das atas de registro de preços
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 116/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Marcio Sandro Mallet Pezarim – 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.
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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: 04 de setembro de 2020
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Erva Doce Brindes, Presentes e Serviços – Ltda
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
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 118/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Fabril Gráfica e Malharia 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.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 119/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Roger André Braun – 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
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 120/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Top 3 Service e Apoio Administrativo - EIRELI
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para locação de estrutura em alumínio box
truss (Grounds).
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
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 121/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: C. F. da Silva
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.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 122/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Famaha Comércio de Materiais de Informática - Ltda
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.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 123/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Blend Br Comercio de Artigos Promocionais e Serviços de Transporte - 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: 04 de setembro de 2020.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 125/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: RS Pacheco Andrade e Cia – Ltda
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.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 126/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Seike & Monteiro 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: 04 de setembro de 2020.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 127/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Jose Espedito Dias Meneses
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.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 128/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
FORNECEDOR REGISTRADO: Master Placas EIRELI- ME
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OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para locação de estrutura em alumínio box
truss (Grounds).
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.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 362/2020, de 09 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor VALDEIR GOMES DE SANTANA, matrícula nº 161067, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 09 a 23/09/2020, a partir de 09/09/2020 até 23/09/2020, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 15 a 29/03/2021, em razão de alteração de aquisitivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 363/2020, de 09 de setembro de 2020
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor BRUNO CESAR RIBEIRO CUSTODIO FARIA DE CARVALHO, matrícula nº 353172,
relativas ao período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 29/09/2020, a partir de 09/09/2020 até 29/09/2020,
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 15/03 a 04/04/2021, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
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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.

