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SEÇÃO JUDICIAL
1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALVORADA

1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) 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 JORGE FERNANDES ROMUALDO DA SILVA – CPF 044.054.081-06, atualmente em endereço incerto e não
sabido, que tramita nesta Serventia Civel a Ação de Juizado Especial Civel nº 0001737-92.2009.827.2702 – Chave
887850922119, que lhe move MENGONI E SILVA LTDA, 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.257, II, CPC/15.

ARAGUAINA
3ª vara cível
Editais
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0012850-94.2020.8.27.2706, Chave nº 424015074520
proposta por ZILDA LOPES DOS SANTOS em desfavor de EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS sendo o
presente Edital para CITAR os EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS, por todos os termos da ação, onde a
requerente requer que seja declarado domínio do imóvel usucapiendo denominado Lote nº 14, Quadra nº 24, situado na Rua
Fernando de Noronha, Setor Santa Terezinha, Araguaína-TO, com área de 405,48m² (quatrocentos e cinco metros quadrados e
quarenta e oito centímetros quadrados), para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo
oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de
conformidade com o despacho do evento 3 a seguir transcrito: "CITAÇÃO dos confrontantes: Lote nº 22 – Evilene Machado de
Sousa, brasileira, solteira, merendeira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 820.246 SSP/TO, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 001.811.851-80, com endereço na Rua Espírito Santo, nº 121, Bairro Santa Terezinha, Araguaína-TO,
telefone (63) 9282-3452. Lote nº 23 – Raimunda Rosa Mendes Oliveira, brasileira, viúva, lavradora, portadora da Carteira de
Identidade RG nº 052693 SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 856.185.431-68, com endereço na Rua
Espírito Santo, nº 131, Bairro Santa Terezinha, Araguaína-TO, telefone (63) 9273-6765. Lote nº 13 – José Conceição de Sousa,
brasileiro, casado, lavrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 812.103 SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
sob o nº 188.944.371-91, com endereço na Rua Fernando de Noronha, nº 226, Bairro Santa Terezinha, Araguaína-TO, telefone
(63) 9283-7948. Lote nº 15 – Elias Rodrigues Corrêa, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade RG nº
780.865 SSP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 335.639.771-00, com endereço na Rua Fernando de
Noronha, nº 236, Bairro Santa Terezinha, Araguaína-TO, telefone (63) 9998-0476. Defiro a gratuidade da justiça. Citem-se os
requeridos por EDITAL, o confinante por mandado, e os terceiros eventuais interessados, por meio de edital com prazo de 40
(quarenta) dias, para, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (artigo 344 do NCPC). Advirta-se que o prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada
do último mandado ou Carta precatória devidamente cumprido (artigo 231 do novo CPC). Intimem-se a União, o Estado e o
Município de Araguaína, para caso queiram manifestar-se sobre interesse na causa. Após respostas, vista ao Ministério Público
para manifestação, tudo nos termos do art. 178 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. ESTE DESPACHO SERVE
COMO MANDADO1." (Ass) Alvaro Nascimento Cunha -Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado
curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual
será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos
16/06/2020. Eu Antonio Edvan de Sousa, Servidor de Secretaria, que digitei e conferi. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS)
O Doutor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei,
etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara
Cível, se processam a ação de IMISSÃO NA POSSE Nº 5013105-11.2013.827.2706, proposta por ESPÓLIO DE ANTONIO
OLIVEIRA em desfavor de FJUAREZ RONDON DE OLIVEIRA, sendo o presente Edital para INTIMAR o requerente, por meio
de seu inventariante o Sr. OSVALDO RODRIGUES DEOLIVEIRA, para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de ser decretada a extinção do processo (art. 485, §1º do NCPC), tudo de conformidade com o despacho a seguir
transcrito: "Intime-se a parte autora, por meio de seu inventariante, por edital com prazo de 30 dias, para promover o andamento
do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de ser decretada a extinção do processo (artigo 485, §1º do NCPC)". ADVERTENCIA: Se
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a parte não promover andamento no feito terá como penalidade a extinção do processo. E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (13/03/2020). Eu, Vera
Lucia Rodrigues de Almeida, Escrivã, em mutirão, que o digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito.

Editais de citação
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 0005550-23.2016.8.27.2706, Chave
nº600279294916 Valor da causa R$-54.124,53 (cinquenta e quatro mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos),
proposta por MARIA ZILDA ALVES LIRA MOREIRA em desfavor de GUIDI, POZZEBON EMPREENDIMENTOS LTDA, sendo o
presente Edital para CITAR o requerido GUIDI, POZZEBON EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 12.532.229-0001/56, na pessoa de seu representante legal, por todos os termos da ação, para, querendo,
contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-seão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 91, a seguir transcrito:
"Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no
prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil. Prazo de publicação 30 dias".
ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (17/03/2020). Eu,
Vera Lucia Rodrigues de Almeida, Escrivã, em mutirão, que digitei e conferi.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O DOUTOR ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA,
ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 001243922.2018.8.27.2706, Chave nº 203805722718, proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de EDNALDO REGO DA
SILVA, sendo o presente para citar o executado EDNALDO REGO DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens,
inscrito no sob o nº CPF nº 662.298.473-53, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03)
dias, PAGAR divida exequenda no valor de R$-39.095,65 (trinta e nove mil noventa e cinco reais e sessenta e cinco
centavos), acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito,
verba esta que será reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de
penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a
executado(a) de que: a) Em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade;
b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta
deferida por este juízo, o exeqüente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a)
executando(a) advertido de que, nesta hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o
vencimento das subseqüentes e prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado
multa de 10%(dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta
indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a
seguir transcrito: "Cite-se o requerido por edital. Prazo 30 dias". ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador
especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos treze dias do
mês de março do ano de dois mil e vinte (13/03/2020). Eu, Vera Lucia Rodrigues de Almeida - Escrivã, em mutirão, que digitei e
subscrevi. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0013239-21.2016.8.27.2706, Chave
nº 393512556816proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de ADEMIR AMERICO DIAS DA SILVA JUNIOR e A A D
DA SILVA JUNIOR EIRELI ME, sendo o presente para 1º) CITAR os executados A A D DA SILVA JUNIOR ME, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 15.011.351/0001-75 e seus avalistas ADEMIR AMERICO DIAS DA SILVA JUNIOR,
pessoa física, inscrita no CPF sob o n. 927.958.202-00 e ADEMIR AMERICO DIAS DA SILVA, pessoa física, inscrita no CPF sob
o n. 341.311.833-53, c, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no
valor de R$-181.519,53 (cento e oitenta e um mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), acrescido de juros,
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida
pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para,
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querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de
integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá
requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um
por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais
custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente
levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta
hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e
prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre
o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os
atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: "Uma vez esgotados
todos os meios de localização dos requeridos, determino a citação por edital para apresentarem defesa no prazo de 15 dias, nos
termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil. Prazo de publicação 30 dias. Cumprase". ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (13/03/2020). Eu, Vera
Lucia Rodrigues de Almeida - Escrivã, que digitei e subscrevi. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Doutor ALVARO NASCIMENTO CUNHA , MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam os autos de AÇÃO MONITÓRIA, de Nº 0006327-03.2019.8.27.2706, proposta por
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAÍNA - UNIMED, em desfavor de RESTAURANTE E CHOPERIA PRAIA
DOCE LTDA, sendo o presente Edital com prazo de 30 dias para CITAR a RESTAURANTE E CHOPERIA PRAIA DOCE LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.º 02.232.172/0001-16, na pessoa de seu representante legal, por
todos os termos da inicial, bem como para, no prazo de 15(quinze) dias; PAGAR a divida, no valor de R$ 50.536,02 (cinquenta
mil quinhentos e trinta e seis reais e dois centavos), corrigidos e atualizados, caso cumpra, ficará isento de custas e honorários
advocatícios fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no importe de 5% do valor da causa ou OFERECER
EMBARGOS MONITÓRIOS, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, "constituir-se-á, de
pleno direito, o título executivo judicial" (artigos 701, §1º, 702, §8, todos do NCPC). Tudo de conformidade com o respeitável
despacho a seguir transcrito: "Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital
para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil. Prazo de
publicação 30 dias". ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil
e vinte (16/03/2020). Eu, Vera Lucia Rodrigues de Almeida, Escrivã, em mutirão, que digitei e subscrevi. ALVARO NASCIMENTO
CUNHA - Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Magistrado ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 5001600-28.2010.8.27.2706, Chave nº955719849914.
Valor da causa R$ 100,00, proposta por DAVID MARTINS PEREIRA e ERILENE BORGES DIAS CARNEIRO em desfavor de
CECIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DULCE NOEME FALCÃO MARBÁ e FRANCISCO ROBERTO MARBA,
sendo o presente Edital para CITAR os requeridos DULCE NOEME FALCÃO MARBÁ e FRANCISCO ROBERTO MARBA, por
todos os termos da ação, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa
no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o
despacho do evento 139 a seguir transcrito: "DESPACHO/DECISÃO - Determino seja incluída no polo ativo, a Senhora ERILENE
BORGES DIAS, e após proceda a intimação para que sua representação processual seja regularizada, sob pena de extinção do
feito. Prazo 15 dias. Determino ainda a substituição do polo passivo com a inclusão dos senhores Dulce Noeme Falcão Marba e
Francisco Roberto Marba e após cite-os por edital. Prazo 30 dias, para, querendo, apresentarem contestação, conforme art. 335,
do Código de Processo Civil. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito". Documento eletrônico assinado por ALVARO
NASCIMENTO CUNHA. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 de Junho de 2020. Eu, Bel. Elias Mendes
Carvalho , Escrivão Judicial, que digitei e conferi.

Central de execuções fiscais
Editais de intimações com prazo de 20 dias
Edital de Intimação de Sentença, com prato de 20(vinte) dias.
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta
Central de Execução Fiscal de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n° 5002804-44.2009.8.27.2706, proposta
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pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA DE FATIMA MOURA NUNES, pessoa física, inscrita no CPF sob o
n°081.462.171-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima mencionada, que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.°
.21 - SENTI dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios,
tendo em vista o pagamento informado no evento 17. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido apôs o
ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao
Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. MO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3°), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Oficio circular n° 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN — Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 28 de abril de 2020 (28/04/2020). 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 Ideal. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de setembro de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS,
Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL N° 1286576 de Citação com prazo de 30(trinta) dias
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): SILVIO GRAZIANI, CPF/CNPJ n°: 509.875.261-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 5000095-70.2008.8.27.2706, que lhe move o
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco)
dias, para pagar a importância de R$ 1.508.769,31 (um milhão, quinhentos e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta
e um centavos), representada pela CDA n° A-235/2007, A-241/2007, A-244/2007, datada de 02/09/2007, acrescida de juros,
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a
seguir transcrito: "Deixo, por ora, de analisar o pedido de penhora online formulado no evento 96, uma vez que consta nos autos
apenas a efetiva citação dos executados P R A DE CARVALHO SILVA, DANTE GRAZIANI, REMO GRAZIANI (eventos 1,
MAND8, 63 e 64). Desta feita, considerando que já fora realizada buscas de endereço do executado SILVIO GRAZIANI, não
tendo sido encontrado endereço diverso do diligenciado no evento 91, defiro o pedido de citaçãO via edital (evento 96), expeçase edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8°, inciso IV LEF. Após cumprimento da determinação,
volvam os autos para análise do pedido de penhora online e demais pedidos do evento 96. Intime-se. Cumpra-se." E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 02 dias
do mês de setembro de 2020. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO- 30 DIAS- Nº 306156
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juizo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal, nº
50019297420098272706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ARLETE GONÇALVES PARTATA, CPF nº
871.657.591-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido,
para tomar ciência do inteiro teor da r. decisão proferida no evento n.º 25, bem como também da PENHORA no valor de R$
3.071,98 (três mil setenta e sete reais e noventa e oito centavos), para que, caso queira comprove que as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 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 átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos
11/03/2020. Eu, Ana Flavia Ferreira Mendanha, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias
EDITAL N° 1277085 de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias
0 Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta
Central de Execução Fiscal de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n°5000091-67.2007.8.27.2706, proposta
pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em face de MANOEL EDMILSON
ALVES DA LUZ e ANTÔNIA RIBEIRO SOARES DA LUZ, CNPJ/CPF n°592.057.331-72 e 436.392.753-49, 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
sentença proferida no evento n.° 100 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o aposto, com base no artigo 487, inciso
I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em face ao pagamento.
Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais, caso haja. Os
honorários de sucumbência foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Intime
as partes da presente sentença; 2. Proceda com a baixa da averbação realizada em relação ao veiculo de placa n° R.a 1804/7'0.
3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado
recurso adesivo, intime a pane contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; 111) após, remeta os autos ao e. TJTO,
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3°), a ser realizado pelo relatar do recurso (CPC, art. 932,
HD; e 4. Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular n° 218/2017/PRESIDENCIAIDIGER/DIFIN/DFESP, de
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s)
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. ERIC". 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 Araguaina, Estado do Tocantins,
aos 01 dias do mês de setembro de 2020. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitai.
Edital de Intimação de Sentença, com prazo de 15(quinze) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta
Central de Execução Fiscal de Araguaina-TO, processam os autos de Execução Fiscal n°5003081-60.2009.8.27.2706, proposta
pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de AGOSTINHA RAMOS DA SILVA, CNPJ/CPF n° 15964779115, 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 sentença proferida no evento n.° 46 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 485,
inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito sem resolução de mérito, em face de abandono processual de
causa por mais de 30 (trinta) dias. Sem condenação em honorários advocatícios. Deixo de condenar a Fazenda Pública
Municipal ao pagamento das custas processuais, uma vez que a mesma não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos para o devido ajuizamento dos feitos executivos fiscais, nos termos do artigo 39 da Lei n° 6830/80. Providências do
cartório: Intimem-se as partes da presente sentença. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para
apresentar contrarrazães, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar no prazo
de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3°), a ser
realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Oficio circular n°
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN a(s)parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à
COJUN — Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
13/2016/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-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 Aráguáiria, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de setembro
de 2020. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 1691/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 15 de setembro de 2020
Prorroga a primeira fase de retorno das atividades presenciais no âmbito da Comarca de Araguaína e dá outras providências.
A Diretora do Foro em substituição da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, a Excelentíssima Senhora UMBELINA
LOPES PEREIRA RODRIGUES, Juíza de Direito, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a disposto no SEI nº 20.0.000013149-1; no SEI nº 20.0.000013150-5; no SEI nº 20.0.000017153-1; e, neste SEI
(20.0.000013439-3);
Considerando as condições epidemiológicas do município de Araguaína, que se mantém entre as cidades do Estado do
Tocantins com mais casos confirmados para COVID-19, conforme Boletim Epidemiológico nº 151, de 13 de agosto de 2020, da
Secretaria Estadual de Saúde;
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Considerando o disposto na Portaria-Conjunta nº 33 de 11 de setembro de 2020 e Portaria-Conjunta nº 34 de 14 de setembro de
2020, da lavra do Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins e do Corregedor-Geral da Justiça do Tocantins, a qual prorroga
o regime de teletrabalho no Tribunal de Justiça, até 2 de outubro de 2020, no período das 12 às 18 horas.
RESOLVE:
Art. 1º A Portaria Nº 1666/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 14 de setembro de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1º. Manter a primeira fase de retorno das atividades presenciais na Comarca de Araguaína, num percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) dos usuários internos, estabelecidos no art. 3º, inc. I, da Portaria nº 1258/2020 - PRESIDÊNCIA/DF
ARAGUAÍNA.
§ 1º O remanescente dos servidores especificados nos incisos II, III e IV do art. 3º, da Portaria nº 1258/2020, deverá permanecer
em regime de teletrabalho, até 2 de outubro de 2020.
§ 2º Os servidores em atividades presenciais e regime de teletrabalho cumprirão expediente no período das 12 às 18 horas”.
..................................................................
Art. 2º. A partir do dia 14 de setembro de 2020 será admitida a presença física dos usuários externos (membros do Ministério
Público, Advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral,
desde que justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 14 às
18 horas, obedecidos os protocolos de segurança sanitária e as determinações dessa Diretoria sobre acesso nas dependências
do prédio do Fórum.
Art. 3º. Fica autorizada a utilização da sala de apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nas dependências do Fórum da
Comarca de Araguaína, durante o expediente forense, obedecidos os protocolos sanitários de acesso, ficando permitido até
2(dois) Advogados por vez, para que seja efetivo o distanciamento necessário .
Art. 4º. Ficam suspensos, até 2 de outubro de 2020, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo,
pena ou transação penal.
Art. 5º. Ficam mantidas as determinações até então editadas e que não contrariem o disposto nesta Portaria.
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor a partir de 15 de setembro de 2020.
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comunique-se, amplamente, por meio da ASCOM, às entidades
parceiras: OAB, MPE, DPE, Procuradoria do Estado e dos Municípios que pertencem à Comarca de Araguaína.
Publique-se. Cumpra-se.
UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES
Juíza de Direito - Diretora do Foro em substituição

Juizado especial da infância e juventude
Intimações aos advogados
AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0017148-32.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: ESTADO DO TOCANTINS e MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
ADVOGADO: NIVAIR VIEIRA BORGES OAB/TO 1017
INTIMAR: Da Decisão (evento 14), a seguir parcialmente transcrita: “[...] Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC,
sendo a saúde um dever do Estado e um direito do cidadão, principalmente, em se tratando de criança, a qual tem prioridade nas
políticas públicas, com base no art. 1º, III, c/c art. 6º e art. 196, todos da carta política de 1988, e, ainda, arts. 4º, 5º, 7º e 11, do
Estatuto da Criança e do Adolescente c/c arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.080/90, entendo que os pressupostos se mostram
presentes, razão pela qual defiro a tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o Estado do Tocantins, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, disponibilize à criança I. S. R. o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), conforme laudo médico acostado
aos autos, em localidade onde houver vaga imediata, com direito a acompanhante, sob pena de incorrer em astreintes (multa),
no valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Oficie-se ao Secretário Estadual de
Saúde, com cópia da decisão, para imediato cumprimento da decisum, informando a este juízo as medidas adotadas. Tendo em
vista que se trata de liminar, determino a intimação do requerido pelo Diário da Justiça, com fulcro no artigo 5º, § 5º, da Lei
11.419/06 e via e-mail (gabinete@saude.to.gov.br). [...]Documento eletrônico assinado por DEUSAMAR ALVES BEZERRA, Juiz
de Direito

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 (vinte) DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0020982-14.2018.8.27.2706
Acusado: CARLOS AUGUSTO ALVES DA SILVA
Vítima: JULIENE DE SOUSA RIBEIRO ROCHA
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Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): JULIENE DE SOUSA RIBEIRO
ROCHA, brasileira, viúva, nascida aos 03/07/1980, natural de Babaçulândia-TO, filha de Deuzino Dias Ribeiro e Maria Eunice de
Sousa Ribeiro, portadora do RG nº 3261121, inscrita no CPF nº 009.805.511-96, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com base no art. 386,
inciso III, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER CARLOS
AUGUSTO ALVES DA SILVA, brasileiro, união estável, açougueiro, natural de Floriano - PI, nascido aos 03/04/1987, filho de
Luiz Pereira da Silva e Rosa Alves da Silva, portador do RG n.º 972.280, inscrito no CPF sob o n° 028.035.681-10, da imputação
prevista no artigo 147 do Código Penal, c/c 61, II, “a”, c/c artigo 7º, da Lei 11.340/06...'' Para conhecimento de todos é passado o
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de
Setembro de 2020. Eu, Aurilho Rodrigues de Freitas Junior lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 (vinte) DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0019766-18.2018.8.27.2706
Acusado: GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
Vítima: DANIELA SILVA SANTOS
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): DANIELA SILVA SANTOS,
brasileira, união estável, diarista, natural de Araguaína/TO, nascida aos 07/03/1993, filha de Luis neto dos Santos e de Ivone
Correia da Silva Santos, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe,
cujo dispositivo segue transcrito: ''...Por sua vez, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas. Fica o
denunciado definitivamente condenado à pena de 03 (três) meses de detenção. Fixo o regime inicial aberto, ante a determinação
contida no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal....'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via
fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de Setembro de 2020. Eu, Aurilho
Rodrigues de Freitas Junior lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0006967-79.2014.8.27.2706/TO
Acusado: GENILSON ALVES BURJACK
Vítima: VANESSA MARQUES DE BRITO
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s):GENILSON ALVES BURJACK,
brasileiro, gesseiro, natural de Filadélfia/TO, nascido aos 08.05.1984, filho de Sebastião Burjack da Silva e de Maria Irene Alves
Burjack, da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "....Ante o exposto, com base no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GENILSON ALVES BURJACK, já qualificado
nos autos, pelo crime descrito na denúncia..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada
no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 10 de junho de 2020. Eu, Brunna Barros Mendes ___,
lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0005455-90.2016.8.27.2706
Acusado: MANOEL DE JESUS DA COSTA SOUSA
Vítima: MARINALVA DO ESPÍRITO SANTO SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s):MANOEL DE JESUS DA COSTA
SOUSA, brasileiro, casado, pedreiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 25.12.1978, filho de Manoel de Jesus da Costa
Sousa e Luzia da Costa Sousa, atualmente em local incerto ou não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe,
cujo dispositivo segue transcrito:''...Havendo trânsito em julgado para a acusação, DECLARO, desde já, extinta a punibilidade do
réu quanto ao crime pelo qual foi condenado, nos termos do art. 107, IV, do CP; pois, considerando a pena fixada em concreto,
verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Note-se que, na espécie, entre a
publicação desta sentença e o recebimento da denúncia verifica-se um lapso temporal de mais de três anos, mesmo
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considerando o período de suspensão..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de SETEMBRO de 2020. Eu, Brunna Barros Mendes ___, lavrei
e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0015793-84.2020.8.27.2706
Acusado: A. R. DE S.
Vítima: D. G.V.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): D. G. V., brasileira, solteira,
nascida aos 12/11/2000, filha de Lucivânia Souza Guimarães e Ricardo Silva Varão, CPF n° 048.352.771-80, atualmente em
local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Ante o
exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial,
o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está também
proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em
lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação,
mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar determinados
lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais
supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o
requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na
decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na
configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato
de sua intimação, se tem condições de constituir advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor
até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo
de sentença absolutória ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que
elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda
persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar
advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de
representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis meses. Para conhecimento de
todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins
e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do To cantins, 11de
setembro de 2020. Eu, ___,Lourena Aline da Conceição Borges, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0005568-05.2020.8.27.2706
Acusado: G. G. DA S.
Vítima: M. M. DA S.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): G. G. DA S., brasileiro, solteiro,
nascido 10/12/1997, natural de São Geraldo do Araguaia-PA, filho de Maria de Jesus Gomes dos Santos e Natividade Francisco
da Silva, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo
segue transcrito: ''..Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de
urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel
do casal, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de
Justiça está desde já autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após
o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido
deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se
aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d)
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e) Está proibido de
frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de
amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica
da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em
último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal. ..'' Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
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Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 14 de Setembro de 2020. Eu, Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0000852-42.2014.8.27.2706
Acusado: WANDERSON SANTOS DA SILVA
Vítima: ADELIA SILVA DAMACENO
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): WANDERSON SANTOS DA
SILVA, brasileiro, união estável, auxiliar de serviços gerais, natural de Araguaína/TO, nascido aos 28.08.1990, filho de Antônio
Mota da Silva e de Marinalva Santos de Sá, inscrito no CPF n.° 037.172.641-76, atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com base no artigo
107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WANDERSON SANTOS DA SILVA, já qualificado
nos autos, pelo crime descrito na denúncia...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada
no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de Setembro de 2020. Eu, Aurilho Rodrigues de
Freitas Junior, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0000852-42.2014.8.27.2706
Acusado: WANDERSON SANTOS DA SILVA
Vítima: ADELIA SILVA DAMACENO
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): ADÉLIA SILVA DAMASCENA
SANTOS, filha de Abel Ferreira Damascena e Maria Pereira da Silva, nascida aos 12/02/1987, auxiliar de serviços gerais,
Natural de Paragominas-PA, CPF: 017.529.731-27, RG: 846711 SESP/ POLÍCIA CIVIL/ TO, atualmente em local incerto ou
não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''Ante o exposto, com
base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WANDERSON SANTOS DA
SILVA, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital,
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da
Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de Setembro de 2020. Eu, Aurilho
Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0007512-52.2014.8.27.2706/TO
Acusado: CARLOS PASSOS DA SILVA
Vítima: MARIA ZENEIDE FERREIRA GUIMARÃES DA SILVA.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): CARLOS PASSOS DA SILVA,
brasileiro, separado, pedreiro, natural de Araguaína/TO, nascido aos 23/09/1981, filho de Ailton Marques da Silva e Leonides
Passos da Silva, portador do CPF n. 957.790.191-34, da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue
transcrito: "....Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de CARLOS PASSOS DA SILVA, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia..." Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 10 de junho de 2020. Eu, Brunna Barros Mendes ___, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0015128-68.2020.8.27.2706
Acusado: R. G. DE L.
Vítima: T. B. S.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): T. B. S., brasileira, em união
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estável, vendedora, natural de Araguaína-TO, nascida aos 27/04/1993, filha de Maria Aparecida Barbosa da Silva Sobrinho e
Valtenor Carreiro Sobrinho, CPF n° 052.312.021-42 atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida
nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''... Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n°
11.340/2006, DEFIRO as
medidas
protetivas
de
urgência
postuladas
pela
requerente
e,
por
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar
apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a
força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso,
deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta
decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de
200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter
desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato
com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a
pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local
de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de
preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas
acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º,
do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006...'' Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado
do Tocantins, 11 de Setembro de 2020. Eu, Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
Classe da ação: Produção Antecipada de Provas Criminal
Nº dos Autos: 00057984720208272706
Acusado: LUCAS DIAS DE OLIVEIRA
Vítima: K. H. S. N.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): LUCAS DIAS DE OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, nascido aos 08/07/1985, filho de Jacinta Costa de Oliveira e Manoel Messias de Oliveira, portador do CPF nº.
909.254.592-91 e RG nº. 1.368.799 da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito:
''...Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de designação de depoimento especial da vítima, ante a ausência de estrutura e
capacitação no âmbito deste Poder Judiciário Tocantinense. Lado outro, DETERMINO o processamento da presente ação como
pedido de realização de escuta especializada. Desta forma, ordeno o seguinte: a) Serve esta decisão de mandado de citação
do denunciado para que tome conhecimento do presente pedido de escuta especializada e para que constitua advogado, o qual
deve se habilitar nos autos no prazo de cinco dias. Expirado o prazo sem a habilitação de causídico ou certificado pelo oficial de
justiça que o acusado é juridicamente pobre, nomeio ao acusado, desde já, a Defensoria Pública...'' Para conhecimento de todos
é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 20 de
Julho de 2020. Eu, Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0007512-52.2014.8.27.2706
Acusado: CARLOS PASSOS DA SILVA
Vítima: MARIA ZENEIDE FERREIRA GUIMARÃES DA SILVA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MARIA ZENEIDE FERREIRA
GUIMARÃES DA SILVA, casada, nascida aos 07/06/1985, natural de Colinas do Tocantins/ TO, avicultora, filho de Raimundo
Ferreira Guimarães e Antonia Noeme Vieira Guimarães, CPF: 005.594.561-90 atualmente em local incerto ou não sabido, da
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com base no artigo
107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLOS PASSOS DA SILVA, já qualificado nos
autos, pelo crime descrito na denúncia...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 16 de Setembro de 2020. Eu, Aurilho Rodrigues de Freitas Junior,
lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0014412-41.2020.8.27.2706
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Acusado: W. S. R.
Vítima: E. R. M.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): E. R. M., brasileira, solteira,
instrutora de autoescola, nascida aos 30/11/1983, filha de Maria Nilde Resplandes Martins e Celso Rodrigues Moraes, CPF n°
014.326.581-40, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste
procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do
imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância
mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e
testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido;
d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela,
igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade
física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá
implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental
Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006....'' Para conhecimento de todos é
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª
via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 11 de
Setembro de 2020. Eu, Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Nº dos Autos: 0014412-41.2020.8.27.2706
Acusado: W. S. R.
Vítima: E. R. M.
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): W. S. R., brasileiro, solteiro,
ajudante de obras, nascido aos 15/06/1995, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n°
11.340/2006, DEFIRO as
medidas
protetivas
de
urgência
postuladas
pela
requerente
e,
por
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se
aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c)
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato
se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de
que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão
preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto no
artigo 24-A da Lei 11.340/2006....'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar”
do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de Setembro de 2020. Eu, Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e
subscrevi.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0011297-46.2019.8.27.2706/TO
Acusado: MANOEL DOS REIS DA SILVA
Vítima: DANIELA RIBEIRO SANTOS
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): DANIELA RIBEIRO SANTOS,
brasileira, união estável, natural de Araguaína - TO, nascida aos 13/10/1992, filha de Francisca das Virgens Ribeiro e Ivan Dias
dos Santos, CPF n° 705.209.221-23, da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito:"...Ante o
exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR MANOEL DOS REIS DA SILVA, brasileiro, união
estável, auxiliar de serviços gerais, natural de Araguaína/TO, nascido 06/01/1989, filho de Bento José da Silva e Antônia
Conceição da Silva, portador do RG nº 975645 SESPTO, inscrito no CPF nº 031.775.321-50, nas penas do artigo 24- A da Lei
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11.340/2006...." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 10 de junho de 2020. Eu, Brunna Barros Mendes ___, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0011297-46.2019.8.27.2706/TO
Acusado: MANOEL DOS REIS DA SILVA
Vítima: DANIELA RIBEIRO SANTOS
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): DANIELA RIBEIRO SANTOS,
brasileira, união estável, natural de Araguaína - TO, nascida aos 13/10/1992, filha de Francisca das Virgens Ribeiro e Ivan Dias
dos Santos, CPF n° 705.209.221-23, da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito:"...Ante o
exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR MANOEL DOS REIS DA SILVA, brasileiro, união
estável, auxiliar de serviços gerais, natural de Araguaína/TO, nascido 06/01/1989, filho de Bento José da Silva e Antônia
Conceição da Silva, portador do RG nº 975645 SESPTO, inscrito no CPF nº 031.775.321-50, nas penas do artigo 24- A da Lei
11.340/2006...." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 10 de junho de 2020. Eu, Brunna Barros Mendes ___, lavrei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Nº dos Autos: 0015290-68.2017.8.27.2706
Acusado: DOURIVAM MAMEDIO DA COSTA
Vítima: THAYNARA ARAUJO LIMA
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): THAYNARA ARAÚJO LIMA,
brasileira, estudante, solteira, nascida em 23/08/1999, filha de Geon de Sousa Lima e Carina da Cunha Araújo, portadora do RG
1353632 SSP/TO, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo
dispositivo segue transcrito: ''... Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71, caput, do Código Penal Brasileiro (crime
continuado comum), à vista da existência concreta de três delitos de ameaça, os quais tiveram suas penas devidamente
dosadas, aplico ao réu a pena de um dos crimes (neste caso, são idênticos), anteriormente dosada, aumentada do critério ideal
de 1/5 (um quinto), fica o acusado, portanto, condenado definitivamente à pena de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.
Aplicando-se o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, DOURIVAM MAMEDIO DA
COSTA, definitivamente condenado, em primeira instância, a 01 mês e 12 dias de detenção e a 17 dias de prisão simples. 13 O
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado será o aberto, com fundamento no artigo 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 10 de Setembro de 2020. Eu, Aurilho Rodrigues de Freitas Junior lavrei e
subscrevi.

ARAGUATINS
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimentos
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Execução por quantia certa - Processo nº 000006857.2017.8.27.2707, chave para acesso: 316829630517, que tem como Exequente: BANCO BRADESCO S.A e Executado:
OSÉIAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, gerente, inscrito no CPF sob o n. 056.431.561 -30, atualmente em
lugar incerto e não sabido. E por este meio, cita-se o executado, para pagamento da dívida, no valor de R$ 22.628,43 (cento e
vinte e dois mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena
penhora e avaliação dos bens a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado ou não pagamento no prazo
assinalado, intimando-se novamente a parte devedora (art. 829, § 1º, NCPC). Tudo nos termos do r. despacho, lançado no
evento 166. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito
que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins,
Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de setembro de 2020. Eu (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária que digitei e
conferi. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR Titular da Vara Cível de Araguatins.
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Vara de família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0006335-74.2019.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: MARLY DE SOUSA
Interditada: MIKAELLY DE SOUSA
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter a requerida MIKAELLY DE SOUSA à curatela,
restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, “caput” e § 1º, da Lei nº 13.146/2015.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Nomeio a autora, MARLY DE SOUSA, curadora definitiva da requerida MIKAELLY DE SOUSA, mediante
compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou prestação de contas, por ora. Anoto,
outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes a curatelada requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a
presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos
termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada
eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição.
Araguatins/TO, 02 de dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca
de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0004512-08.2018.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: MARILENE RODRIGUES PEREIRA
Interditada: MAGNA PEREIRA DA SILVA
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a requerida
MAGNA PEREIRA DA SILVA, já qualificada nos autos, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. Assim, NOMEIO a requerente MARILENE RODRIGUES
PEREIRA como curadora da interditada MAGNA PEREIRA DA SILVA para todos os atos da vida civil, dado o estado de
desenvolvimento mental da interditada, nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrandose o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou prestação de contas, por ora. Por conseguinte, JULGO EXTINTO
O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Anoto, outrossim, que a
alienação de quaisquer bens pertencentes a curatelada requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente
nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição. Araguatins/TO, 02 de
dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0004023-62.2018.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: IZELDA ALVES MEIRA
Interditada: RUFINA RODRIGUES LIMA
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter a requerida RUFINA RODRIGUES LIMA à
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Nomeio a autora, IZELDA ALVES MEIRA, curadora definitiva da requerida RUFINA RODRIGUES
LIMA, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou prestação de contas, por
ora. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes a curatelada requer prévia autorização judicial. Inscrevase a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos
termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada
eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição.
Araguatins/TO, 02 de dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca
de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0003769-89.2018.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: JOSSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
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Interditado: JOSÉ GOMES DOS SANTOS
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o requerido
JOSÉ GOMES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. Assim, NOMEIO o requerente JOSSIVALDO FERREIRA DOS
SANTOS como curador do interditado JOSÉ GOMES DOS SANTOS para todos os atos da vida civil, dado o estado de
desenvolvimento mental do interditado, nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrandose o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou prestação de contas, por ora. Por conseguinte, JULGO EXTINTO
O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Anoto, outrossim, que a
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente
nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição. Araguatins/TO, 02 de
dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002779-98.2018.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
Interditada: MARIA ONEIDE PEREIRA DA SILVA
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a requerida
MARIA ONEIDE PEREIRA DA SILVA, já qualificada nos autos, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma
do art. 1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. Assim, NOMEIO a requerente MARIA APARECIDA
PEREIRA DA SILVA como curadora da interditada MARIA ONEIDE PEREIRA DA SILVA para todos os atos da vida civil, dado o
estado de desenvolvimento mental da interditada, nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso,
lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou prestação de contas, por ora. Por conseguinte, JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Anoto,
outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes a curatelada requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a
presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos
termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada
eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição.
Araguatins/TO, 02 de dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca
de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002752-81.2019.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: MARIA JOSÉ MATOS HONÓRIO
Interditado: CLEUDIVAN LOPES PEREIRA
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o requerido CLEUDIVAN LOPES PEREIRA à
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, “caput” e § 1º, da Lei nº
13.146/2015.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Nomeio a autora, MARIA JOSÉ MATOS HONORIO, curadora definitiva do requerido CLEUDIVAN
LOPES PEREIRA, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou prestação de
contas, por ora. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização
judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as
publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos
termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da
Justiça. Publicada e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com
baixa na distribuição. Araguatins/TO, 06 de março de 2020. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara
Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0002011-41.2019.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: JOCIMAR LIMA DOS SANTOS
Interditada: ALZIRA LIMA DA SILVA
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a requerida
ALZIRA LIMA DA SILVA, já qualificada nos autos, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767,
I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. Assim, NOMEIO o requerente JOCIMAR LIMA DOS SANTOS como
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curador da interditada ALZIRA LIMA DA SILVA para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental da
interditanda, nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos
autos, dispensando-se caução ou prestação de contas, por ora. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Anoto, outrossim, que a alienação de
quaisquer bens pertencentes a curatelada requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente
nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição. Araguatins/TO, 02 de
dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0001877-14.2019.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: DOMINGAS BASTOS DOS SANTOS
Interditado: JOSÉ DOS SANTOS BASTOS
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o requerido JOSÉ DOS SANTOS BASTOS à
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Nomeio a autora, DOMINGAS BASTOS DOS SANTOS, curadora definitiva do requerido JOSÉ DOS
SANTOS BASTOS, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou prestação de
contas, por ora. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização
judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações
pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com
a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada
e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição.
Araguatins/TO, 02 de dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca
de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0000960-29.2018.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: JOSÉ DIMAR DE JESUS MARTINS
Interditado: JOÃO DE SOUSA SANTOS
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para submeter o (a) requerido (a) JOAO DE SOUSA
SANTOS à curatela, restrita aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº
13.146/2015, DETERMINANDO que seja retido metade do salário do interditado para alimentação, vestuário e despesas básicas,
devendo o saldo restante ser entregue, paulatinamente durante o mês para o interditando. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nomeio o (a) autor (a),
JOSÉ DIMAR DE JESUS MARTINS, curador (a) definitivo do (a) requerido (a), a quem competirá a administração dos negócios e
bens do (a) requerido (a), em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo social e movimentação do respectivo valor
perante a instituição financeira em que for depositado o valor mensalmente, renovação de senha e demais atos necessários
relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear tratamento médico ou medicamentos em geral,
observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito adquiridos, em prol do (a) interditando (a). Lavre-se o
competente termo nos autos. Dispenso o (a) curador (a) ora nomeado (a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal,
em garantia, sem bens identificáveis do (a) interditado (a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também
não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do (a) curatelado (a), ressalvadas as determinações judiciais, sob
risco de ser destituído (a) e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo
civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a
presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos
termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada
eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição.
Araguatins/TO, 18 de dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca
de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0000959-44.2018.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: ANTONIO SOUSA PEREIRA e IVANETE DE SOUSA ALVES
Interditada: DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS
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Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para submeter a requerida DAMIANA PEREIRA
DOS SANTOS à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e §
1º, da Lei nº 13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO , nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nomeio IVANETE DE SOUSA ALVES, curadora definitiva da requerida DAMIANA
PEREIRA DOS SANTOS, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou
prestação de contas, por ora. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes a curatelada requer prévia
autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as
publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos
termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da
Justiça. Publicada e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com
baixa na distribuição. Araguatins/TO, 02 de dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara
Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0000882-98.2019.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: DOMINGAS BORGES BARBOSA
Interditado: ZEFERINO ALVES BARBOSA
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o requerido ZEFERINO ALVES BARBOSA à
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Nomeio a autora, DOMINGAS BORGES BARBOSA, curadora definitiva do requerido ZEFERINO
ALVES BARBOSA, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou prestação de
contas, por ora. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização
judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações
pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com
a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada
e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição..
Araguatins/TO, 02 de dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca
de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0000880-31.2019.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: VANILDA RODRIGUES CARNEIRO
Interditado: RENAN HERBERTH RODRIGUES LIMA
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o requerido RENAN HERBERTH RODRIGUES
LIMA à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei
nº 13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil. Nomeio a autora, VANILDA RODRIGUES CARNEIRO, curadora definitiva do requerido RENAN
HERBERTH RODRIGUES LIMA, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou
prestação de contas, por ora. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes a curatelada requer prévia
autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as
publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos
termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da
Justiça. Publicada e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com
baixa na distribuição. Araguatins/TO, 02 de dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara
Cível desta Comarca de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0000878-61.2019.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: SEVERINA DOS SANTOS SILVA
Interditada: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter a requerida ANA PAULA DOS SANTOS SILVA à
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Nomeio a autora, SEVERINA DOS SANTOS SILVA, curadora definitiva da requerida ANA PAULA
DOS SANTOS SILVA, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se caução ou prestação
de contas, por ora. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes a curatelada requer prévia autorização
judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações
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pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com
a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada
e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição.
Araguatins/TO, 02 de dezembro de 2019. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca
de Araguatins – TO.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 0000032-10.2020.827.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: HELBER NASCIMENTO DOS REIS
Interditada: OLINDINA INÁCIO DO NASCIMENTO
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter a requerida OLINDINA INÁCIO DO
NASCIMENTO à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, “caput” e §
1º, da Lei nº 13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nomeio o autor, HELBER NASCIMENTO DOS REIS curador definitivo da requerida
OLINDINA INÁCIO DO NASCIMENTO, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos, dispensando-se
caução ou prestação de contas, por ora. Anoto, outrossim, que a alienação de quaisquer bens pertencentes a curatelada requer
prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e
providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo
Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias
da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se com baixa na distribuição. Araguatins/TO, 26 de junho de 2020. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito
Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.

ARAPOEMA
1ª escrivania cível
Editais
EDITAL DE PRAÇA
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
CARTA PRECATÓRIA: Nº 5000194-29.2011.8.27.2708/TO
PROC. DE ORIGEM: EXECUÇÃO Nº 808902-47.1988.8.09.0051 (888089029)
AUTOR: BANCO AGROPECUÁRIO S/A - AGROBANCO
RÉU: ANTONIO CARLOS DA CUNHA BORGES
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juiz de Direito da Vara Cível, desta Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, na
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por esta Escrivania
Cível da Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, se processam os autos da Carta Precatória nº. 500019429.2011.827.2708, extraída dos autos nº. 534, protocolo nº. 808902-47.1988.8.09.0051, em trâmite na 9ª Vara Cível, da Comarca
de Goiânia, Estado de Goiás, da ação de Execução, promovida pelo Banco Agropecuário S/A - Agrobanco, em face de Astolfo
Leão Borges filho; Astolfo Leão Borges e de seus sucessores, Antonio Carlos da Cunha Borges; Maria Aparecida Borges Veiga;
Sylvia Borges Zupelli e Márcio Cunha Borges, e serão levados à praça, bens de propriedade dos devedores acima mencionados,
da seguinte forma: TRANSFERÊNCIA da segunda data do Leilão para o dia 01 de outubro de 2020, às 13:00 horas, no átrio do
edifício do Fórum desta Comarca, situado na Av. Castelo Branco, 685, centro, Arapoema, Estado do Tocantins, pelo maior valor,
nunca inferior a 90% (noventa por cento) do valor da avaliação, adotado como valor mínimo de alienação. A praça terá como
objeto a venda dos seguintes bens: 01 - Uma Gleba de terras rurais, com área de 635.71.66há (seiscentos e trinta e cinco
hectares, setenta e um ares e sessenta e seis centiares), os quais integravam a área denominada Fazenda São Judas Tadeu,
registrada no CRI desta cidade sob o nº. 3.104, fls. 55 do Livro 2-Q, propriedade localizada no Município de Arapoema-TO,
registrada em nome de MARIA APARECIDA BORGES VEIGA, com os seguinte limites e confrontações: Começa no marco 54,
cravado na margem direita do Córrego Tapuio e na divisa com terras de JOSÉ PEREIRA FILHO, deste segue confrontando com
as terras de JOSÉ PEREIRA FILHO com o azimute verdadeiro de 166º22’39” e distância de 1.498,53 metros, até o marco 62.
Deste segue confrontando com terras de FÁBIO VEIGA, com o seguinte azimute verdadeiro de 91º35’59” por uma distância de
709,43 metros, até o marco 65; 11º33’29”, por 689,03 metros, até o marco 64; 281º54’49”, por 1.085,35 metros, até o marco 63.
Deste segue confrontando com terras de JOSÉ PEREIRA FILHO, com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias:
166º22’39”, por 969,81 metros, até o marco 13; 75º05’30”, por 230,57 metros, até o marco 15. Deste segue confrontando com
terras de JOÃO FORTUNATO DE PAULA, com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias:147º41’27”, por 14,83 metros, até
o marco 60; 208º59’49”, por 671,00 metros, até o marco 61, cravado na margem direita da TO 265, sentido Arapoema/Pau
D’arco, margeando a referida rodovia no mesmo sentido, com os seguintes azimutes e distâncias: 283º34’06”, por 1.480,29
metros, até o marco 38; 279º19’34”, por 23,11 metros, até o marco 37; 284º54’57”, por722,49 metros, até o marco 36. Deste
segue confrontando com terras de EVALDO BRAGA COELHO, com os seguintes azimutes e distâncias: 344º23’56”, por 1.799,55
metros, até o marco 59; 251º22’57”, por 1.031,60 metros, até o marco 58; 342º26’07”, por 857,18 metros, até o marco 57. Deste
segue confrontando com terras de ZEZITO, com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 74º48’19, por 190,26 metros,
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até o marco 07; 345º54’53”, por 50,35 metros, até o marco 08; 75º00’37”, por 869,53 metros, até o marco 09. Deste segue
confrontando com terras do Sr. FELIPE, com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 164º23’54”, por 428,56 metros, até
o marco 10; 39º05’38”, por 1.014.48 metros, até o marco 11, cravado na margem direita do córrego Tapuio. Deste segue
margeando o referido córrego por uma extensão de 1.516,97 metros, até o marco 54, início da presente descrição. VALOR DA
AVALIAÇÃO: Imóvel avaliado em R$ 3.152.313,72 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e treze reais e setenta e
dois centavos); ÔNUS: R-01 – M. 3.104, EM 17 DE OUTUBRO DE 1996 – Penhora – Autos Carta Precatória nº. 029/96, em
favor de BANCO AGROPECUÁRIO S/A – AGROBANCO; R-02 – M. 3.104, EM 17 DE OUTUBRO DE 1996 – Penhora – Autos
Carta Precatória nº. 030/96, em favor de BANCO AGROPECUÁRIO S/A – AGROBANCO; R-04 – M. 3.104, EM 10 DE
DEZEMBRO DE 1996 – Penhora – Autos Carta Precatória nº. 069/98, em favor de BANCO NACIONAL S/A; 02 - Uma Gleba de
terras rurais, com área de 1.243.90.80 há (um mil duzentos e quarenta e três hectares, noventa ares e oitenta centiares),
denominada Fazenda Córrego do Cristal, registrada sob o nº. 3.147, fls. 123 do Livro 2- Q, do CRI desta cidade, propriedade
localizada no Município de ArapoemaTO, registrada em nome de ANTONIO CARLOS DA CUNHA BORGES, com os seguinte
limites e confrontações: Começa no marco 42, cravado na margem esquerda da Rodovia TO 265, sentido Pau D’arco para
Arapoema, deste segue margeando a referida Rodovia no mesmo sentido com os azimutes verdadeiros e distâncias: 103º48’42”,
por 2.278,72 metros, até o marco 41; 92º55’36”, por 967,31 metros, até o marco 20-A; 92º55’36”, por 485,51 metros, até o marco
20; Deste segue confrontando com terras de JOSÉ PEREIRA FILHO, com o seguintes azimutes verdadeiros e distâncias:
171º26’32”, por 1.463,70 metros, até o marco 21; 255º26’59”, por 3.183,67 metros, até o marco 22. Deste segue confrontando
com terras de BALTAZAR RODRIGUES, com os seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 254º40’58”, por 2.000,15 metros,
até o marco 23; 255º40’20”, por 135,00 metros, até o marco 24. Deste segue confrontando com terras de MÁRCIO CUNHA
BORGES, com o seguinte azimute verdadeiro 346º23’14”, por uma distância de 2.590,49 metros, até o marco 52, cravado na
margem esquerda da estrada municipal sentido Povoado Jacu/TO-265, deste segue margeando a referida estrada, com os
seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 74º02’54”, por 2.079,68 metros, até o marco 53; 345º23’26”, por 328,59 metros, até
o marco 54; 12º24’29”, por 08,29 metros, até o marco 42, início da presente descrição. VALOR DA AVALIAÇÃO : Imóvel
avaliado em R$ 6.296.641,73 (seis milhões, duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e
dois centavos). ÔNUS: R-01 – M. 3.147, EM 17 DE OUTUBRO DE 1996 – Penhora – Autos Carta Precatória nº. 029/96, em
favor de BANCO AGROPECUÁRIO S/A – AGROBANCO; R-02 – M. 3.147, EM 17 DE OUTUBRO DE 1996 – Penhora – Autos
Carta Precatória nº. 030/96, em favor de BANCO AGROPECUÁRIO S/A – AGROBANCO; E quem no mesmo bem queira
lançar, compareça no lugar e hora acima marcados. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse
expedido o presente Edital que será afixado no placard do Fórum local e publicado na imprensa local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos quinze dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte
(15/09/2.020). Eu, Volnei Ernesto Fornari, Escrivão Judicial, digitei e subscrevi.

AURORA
1ª escrivania cível
Editais
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O DOUTOR HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de Aurora do Tocantins/TO,
na forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo, tem curso o processo de nº 0001195-81.2018.8.27.2711 - Alvará Judicial, interposto por Eliana Soares de Oliveira, para
levantamento de valores existentes em conta bancária da falecida, sua genitora, ANA ALVES DA ROCHA, sendo o objetivo
deste, CITAR o co-herdeiro IDELHO SOARES DE OLIVEIRA, atualmente em lugar incerto e não sabido, para conhecimento e
habilitação no processo supracitado, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado por este juízo, ficando o réu advertido
de que a contagem do prazo para oferecer resposta será da data da primeira publicação. Não sendo constituído advogado, será
nomeado Defensor Público, como curador.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 14 dias do
mês de setembro do ano de dois mil e vinte. Eu, Fabíola Hebe de Carvalho Ferreira,Servidora Judicial, digitei.(ass)HERISBERTO
E SILVA FURTADO CALDAS- JUIZ DE DIREITO.

COLINAS
1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
PROCESSO nº. 0003347-28.2020.8.27.2713 Medidas Protetivas de Urgência Autor: Polícia Civil Acusado: CLEYTON
FERNANDO DA SILVA SOUZA O Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO – MM. Juiz Substituto Auxiliar na Vara
Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação fica o denunciado: CLEYTON
FERNANDO DA SILVA SOUZA, brasileiro, solteiro, motorista de caminhão, nascido aos 10/07/1987, inscrito no CPF nº
015.917.601-86 e RG nº 1590677, filho de Carlos Antonio de Souza e Sirlene Francisca da Silva Souza, nos autos de Medidas
Protetivas de Urgência nº 0003347-28.2020.8.27.2713, o qual se encontra atualmente em local incerto ou não sabido,
intimado da r. decisão a seguir transcrita: “1. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 19 e 22, III, “a” e “b” da Lei
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11.340/2006, DEFIRO as MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA requeridas para: 2. DETERMINAR ao agressor CLEYTON
FERNANDO DA SILVA SOUZA que, até ordem judicial em contrário: a) Mantenha um DISTANCIAMENTO MÍNIMO de 200
metros em relação à ofendida ANDREIA GONÇALVES GUIA DA SILVA e seus filhos, seja através de terceiros ou por
quaisquer meios de comunicação, inclusive por escrito. b) Proibição de aproximação da ofendida, bem como de seus
familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em local público; c)
Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) Proibição de
frequentar lugares normalmente procurados pela vítima e seus filhos, a fim de preservar-lhes a integridade física e
psicológica. 3. ADVERTIR o agressor CLEYTON FERNANDO DA SILVA SOUZA de que deverá cumprir as medidas protetivas
acima por prazo indeterminado, até ordem Judicial posterior que as revogue ou modifique. 4. Com supedâneo no art. 22, § 4º,
da Lei 11.340/2006 c/c art. 461, § 5º, do CPC, IMPONHO ao indiciado agressor MULTA no valor de R$ 500,00 reais para cada
ato de descumprimento das medidas protetivas ora fixadas, sem prejuízo reavaliar o valor e periodicidade
das astreintes conforme prevê o § 6º do mesmo dispositivo legal. 5. NOTIFIQUE-SE o indiciado para que cumpra imediatamente
esta decisão nos moldes acima estipulados. 6. NOTIFIQUE-SE a ofendida para que tenha conhecimento do teor desta decisão
(art. 21, da Lei 11.340, de 07/08/2006). 7. INTIMEM-SE, inclusive o MP. Cópia desta decisão VALE como MANDADO de
NOTIFICAÇÃO ao indiciado e à ofendida. Colinas do Tocantins-TO. Vide data e hora nas informações da assinatura
eletrônica abaixo. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito – Plantonista.”Para conhecimento de todos é passado o
Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, 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 16 dias do mês de setembro de 2020. Eu, (Quemuel Matos de Oliveira), Estagiário, lavrei e subscrevi.JOSÉ CARLOS
FERREIRA MACHADOJuiz Auxiliar - Port. 2394/GAPRE/TJTO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
PROCESSO nº. 0003742-20.2020.8.27.2713 2713 Medidas Protetivas de Urgência Autor: Polícia Civil Acusado: DIONE
PEREIRA SILVA O Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO – MM. Juiz Substituto Auxiliar na Vara Criminal desta
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação fica o denunciado: DIONE PEREIRA SILVA, brasileiro,
união estável, motorista de caminhão, inscrito no CPF sob o nº 017.201.041-06, filho de Maria Eliane Pereira Silva e Ruberval
Pereira Silva, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 0003742-20.2020.8.27.2713, o qual se encontra atualmente em
local incerto ou não sabido, intimado da r. decisão a seguir transcrita: “É o relato. DECIDO. As medidas protetivas de urgência
são providências de natureza cautelar instituídas pela Lei 11.340/06 com o escopo de resguardar a integridade física e
psicológica das vítimas de violência doméstica, sendo que, em razão de sua natureza cautelar, requestam os pressupostos de
probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e dano iminente de difícil reparação (periculum in mora). Em análise
perfunctória dos autos, verifica-se a conveniência da adoção de tais medidas, atenta aos dois pressupostos cautelares, vez que
restou demonstrado, por meio dos documentos que instruíram o pedido, a existência de indícios suficientes e idôneos da prática
de violência doméstica e familiar contra a mulher. Destarte, considerando a necessidade de se coibir a violência de gênero
evidenciada nos autos, mormente, para salvaguardar a integridade física e moral da ofendida, conheço do pedido, independente
de audiência das partes e DEFIRO parcialmente as medidas protetivas requestadas, impondo ao seu ofensor o cumprimento
imediato, nos termos do artigo 22, inciso III alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 11.340/06, sendo elas: - afastamento do lar, domicílio ou
local de convivência com a ofendida; - Não frequentar os lugares que a vítima costuma ir (bares, padarias, lanchonetes, igrejas,
casa de amigos em comum, escola, etc.). - manter distância da ofendida, de seus familiares e das testemunhas de, no mínimo,
400 metros; - não manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive
por escrito ou por terceira pessoa. Para o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência supra determinadas, requisito
desde já, o auxílio da força policial, nos termos do art. 11, da Lei Maria da Penha, ficando o agressor advertido que, em caso de
não cumprimento, poderá ser-lhe decretada sua prisão preventiva, nos termos do artigo 313, III, do CPP c.c art. 20 da Lei
11.340/06. [...] Colinas do Tocantins, 02 de maio de 2020. Jacobine Leonardo Juiz de Direito Plantonista ”. Para conhecimento de
todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, 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 16 dias do mês de setembro de 2020. Eu, (Quemuel Matos de Oliveira), Estagiário, lavrei e
subscrevi.JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADOJuiz Auxiliar - Port. 2394/GAPRE/TJTO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
PROCESSO nº. 0002730-05.2019.8.27.2713Medidas Protetivas de UrgênciaAutor: Polícia CivilAcusado: KÁSSIO ALEXANDRE
FERREIRA DA SILVAO Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO – MM. Juiz Substituto Auxiliar na Vara Criminal desta
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação fica o requerido: KÁSSIO ALEXANDRE FERREIRA DA
SILVA, CPF: 040.837.711-94, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 15/01/1992, natural de Colinas do Tocantins/TO, filho de
Ironildes Simões Ferreira da Silva e Adão Rodrigues da Silva, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 000273005.2019.8.27.2713, a qual se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado da r. decisão a seguir transcrita:
“Face ao exposto, diante dos elementos até então trazidos aos autos, defiro a liminar postulada pela parte autora ELISANGELA
SOUZA BRANDAO, em face da parte ré KASSIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA , brasileiro, lavrador, filho de Ironildes
Simões Ferreira da Silva e Adão Rodrigues da Silva, residente e domiciliado na Rua Dona Gelzina, nº 1475, CEP: 77760000,
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Setor Santa Rosa, nesta cidade, impondo as seguintes medidas protetivas de urgência: a) - Separação de Corpos; b) Afastamento do lar; c) - Proibição de aproximação da parte autora em distância mínima de 300 metros; d) - Não manter contato
com a parte autora, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, sem autorização judicial; INDEFIRO o
pedido de fixação de alimentos provisionais, haja vista que não restou comprovado o parentesco entre o ofensor e o filho menor
da ofendida. Advirta-se a vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve se dar de forma recíproca, a fim de evitar a
ocorrência de novas situações de risco, e para que haja preservação também dos direitos fundamentais do agressor. Intime-se a
requerente, por mandado, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, enviando-lhe cópia desta decisão, devendo ela informar a
este juízo não só eventual descumprimento das medidas protetivas pelo agressor, como também reconciliação entre as partes,
cessação da violência, bem como alteração nos endereços de ambos, sob pena de extinção das medidas e arquivamento do
feito. Intime-se o agressor, para que cumpra esta decisão em todos os seus termos. No cumprimento do mandado o Oficial de
Justiça responsável pela diligência deverá advertir o agressor que, por ora, se tratam apenas de medidas assecuratórias
protetivas, informando-lhe que poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo a exposição
dos seus motivos implicar na alteração da presente decisão, de forma que a sua atividade sensata, será muito importante em
prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a
sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. [...] Colinas do Tocantins-TO, 20 de maio
de 2019. Jaconine Leonardo Juiz de Direito em Substituição Automática.”Para conhecimento de todos é passado o Presente
Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, 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
16 dias do mês de setembro de 2020. Eu, (Quemuel Matos de Oliveira), Estagiário, lavrei e subscrevi.JOSÉ CARLOS
FERREIRA MACHADO Juiz Auxiliar - Port. 2394/GAPRE/TJTO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
PROCESSO nº. 0004324-20.2020.8.27.2713 Medidas Protetivas de Urgência Autor: Polícia Civil Acusado: MAURIVAM LOBATO
DA SILVA O Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO – MM. Juiz Substituto Auxiliar na Vara Criminal desta Comarca de
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação fica o denunciado: MAURIVAN LOBATO DA SILVA, brasileiro
Separado, caseiro, inscrito no CPF sob o nº 003.020.281-70, nascido aos 15/05/1983, filho de Domingas Moreira da Silva, nos
autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 0004324-20.2020.8.27.2713 , o qual se encontra atualmente em local incerto ou
não sabido, intimado da r. decisão a seguir transcrita: “Face ao exposto, diante dos elementos até então trazidos aos autos,
defiro a liminar postulada pela parte autora ELMA CRISTINA ALVES DA SILVA, em face da parte ré MAURIVAM LOBATO DA
SILVA, brasileiro, filho de Domingas Moreira da Silva, residente na avenida Natal, nº2264 nesta cidade, impondo as
seguintes medidas protetivas de urgência: a) - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) Não manter contato com a parte autora, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, sem
autorização judicial; c) - Proibição de aproximação da parte autora em distância mínima de 300 metros; Advirta-se a
vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve se dar de forma recíproca, a fim de evitar a ocorrência de novas
situações de risco, e para que haja preservação também dos direitos fundamentais do agressor. Intime-se a requerente, por
mandado, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, enviando-lhe cópia desta decisão, devendo ela informar a este juízo não só
eventual descumprimento das medidas protetivas pelo agressor, como também reconciliação entre as partes, cessação da
violência, bem como alteração nos endereços de ambos, sob pena de extinção das medidas e arquivamento do feito. Intime-se o
agressor, para que cumpra esta decisão em todos os seus termos. No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça responsável
pela diligência deverá advertir o agressor que, por ora, se tratam apenas de medidas assecuratórias protetivas, informando-lhe
que poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo a exposição dos seus motivos implicar
na alteração da presente decisão, de forma que a sua atividade sensata, será muito importante em prol de sua posição jurídica,
inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem
prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis.[...]. Colinas do Tocantins-TO, data do sistema.”Para conhecimento de
todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, 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 16 dias do mês de setembro de 2020. Eu, (Quemuel Matos de OLiveira), Estagiário, lavrei e
subscrevi.JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADOJuiz Auxiliar - Port. 2394/GAPRE/TJTO.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
PROCESSO nº. 0005137-47.2020.8.27.2713 Medidas Protetivas de Urgência Autor: Polícia Civil Acusado: ROGÉRIO DE
SOUSA TEXEIRA O Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO – MM. Juiz Substituto Auxiliar na Vara Criminal desta
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação fica o denunciado: ROGÉRIO DE SOUSA
TEXEIRA, brasileiro, união estável, pintor, inscrito no CPF n° 706.388.241-41, nascido aos 22/07/1986, filho de Jacira de Sousa
Texeira e Eurico Lopes Teixeira, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 0005137-47.2020.8.27.2713, o qual se
encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado da r. decisão a seguir transcrita: “Diante do exposto, com fulcro
nos arts. 19 e 22, II, III, “a”, “b” e "c" da Lei 11.340/2006, DEFIRO as MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA requeridas para
DETERMINAR ao agressor ROGERIO DE SOUSA TEIXEIRA o quanto segue. AFASTAR-SE do lar onde vivia em companhia
da vítima, no prazo de 24 horas, abstendo-se de para lá retornar sem prévia autorização judicial. MANTER um
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DISTANCIAMENTO MÍNIMO de 200 metros em relação à ofendida. ABSTER-SE DE MANTER CONTATO de qualquer tipo com
a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, inclusive através de terceiros ou por escrito. NÃO
FREQUENTAR os lugares que a vítima costuma ir (bares, padarias, lanchonetes, igrejas, casa de amigos em comum, escola
etc.), a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica. ADVIRTA-SE o agressor de que deverá cumprir as medidas
protetivas acima por prazo indeterminado, até ordem Judicial posterior que as revogue ou modifique. ADVIRTA-SE também o
agressor de que o descumprimento de qualquer destas medidas protetivas, além de caracterizar o crime de
desobediência (art. 330, CP), poderá provocar a decretação da PRISÃO PREVENTIVA (art. 20, da Lei 11.340/2006).
RESSALTO que a divisão dos bens eventualmente adquiridos pelo casal durante o período de união estável deverá ser feita
através de procedimento próprio junto à Vara da Família. AUTORIZO, desde logo, SE NECESSÁRIA, a REQUISIÇÃO ao
Comando da Polícia Militar de força policial para o cumprimento da diligência determinada no item 1.1 acima. Com supedâneo
no art. 22, § 4º, da Lei 11.340/2006 c/c art. 536, §1º, e 537 do CPC/2015, IMPONHO ao representado agressor MULTA no valor
de R$ 500,00 reais para cada ato de descumprimento das medidas protetivas ora fixadas, sem prejuízo reavaliar o valor e
periodicidade das astreintes conforme prevê o §1º do do art. 537 do CPC/2015. NOTIFIQUE-SE o representado para que cumpra
imediatamente esta decisão nos moldes acima estipulados. NOTIFIQUE-SE a ofendida para que tenha conhecimento do teor
desta decisão (art. 21, da Lei 11.340, de 07/08/2006). INTIMEM-SE, inclusive o MP. Cópia desta decisão VALE como
MANDADO de NOTIFICAÇÃO ao representado e à ofendida. VALE também como OFÍCIO REQUISITÓRIO de força policial
ao Comando da PM, se necessária. Colinas do Tocantins-TO, vide data e hora nas informações da assinatura eletrônica
abaixo. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito Plantonista”Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital,
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, 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 16 dias do
mês de setembto de 2020. Eu, (Quemuel Matos de OLiveira), Estagiário, lavrei e subscrevi.JOSÉ CARLOS FERREIRA
MACHADOJuiz Auxiliar - Port. 2394/GAPRE/TJTO.

Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
Ação Penal Nº 0004934-90.2017.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: BENEDITO AUGUSTO 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
BENEDITO AUGUSTO, popularmente conhecido como “Dito”, brasileiro, casado, motorista, natural de Curitiba/PR, nascido em
13/05/1955, filho de Valdomiro Augusto e Maria Aparecida Soares, RG n° 6.743.883-3 SSP/PR e CPF nº 020.686.538-42,
residente na rua João Kowal, n° 80, CIC, na cidadede Curitiba/PR, nos autos de ação penal nº 0004934-90.2017.8.27.2713, por
estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim
exclusivo de 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 15 de setembro de 2020. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora
de cartório, lavrei e subscrevi.

CRISTALÂNDIA
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 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 nº00016986120168272715, que a justiça pública move contra o
apenado MARCIANO GAMA FERREIRA (ACUSADO), brasileiro, nascido aos 13/05/1984 em Miracema/TO, filho de Raimunda
da Silva Gama, CPF 031.669.861-03, residente na RUA 01, N.1316, JARDIM AMÉRICA, PARAÍSO/TO - FONE 99298-9450.
ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO e não sabido, por infração dos art. 157, §2°, inciso II do CP, conforme consta dos autos,
fica (m) intimado (s) pelo presente para que efetue o pagamento pagamento da Multa Criminal no valor de R$ 312,69 (trezentos
e doze reais e sessenta e nove centavos) no prazo de 10 (dez) dias, conforme cálculo evento 157 (s). 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 16 de setembro de 2020. Eu ___ Jefersson Rodrigo Rodrigues Pereira. Téc. Judicial da
Vara Criminal, lavrei o presente.

Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele souber. 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
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intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo n:
0002054-51.2019.8.27.2715 que a justiça pública move contra os (as) acusados: FRANCISCO ARRUDA DA SILVA, vulgo
“Thor”, brasileiro, nascido aos 28/06/1975, natural de Araripina/PE, portador do RG nº 1.361.237 2ª via SSP/TO, inscrito no CPF
sob o nº 021.810.671-80, filho de Elias Pereira da Silva e Terezinha Arruda da Silva, residente NA QUADRA DO CAMPO DE
FUTEBOL, NESTA - FONE 63 99292-6952 (ENDEREÇO INFOSEG E SIEL) Atualmente estando em local incerto e não
sabido por infração Artigo 129, parágrafo 9º c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (tentativa de lesão corporal
majorada pela violência doméstica), na forma do artigo 7º, da Lei nº11.340/06,. Conforme consta dos autos, ficando CITADO (a)
para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, não constituindo
advogado para o patrocínio da causa, será nomeado Defensor Público local. 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 16 de setembro de 2020. JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, servidor da Vara Criminal, lavrei o
presente.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele souber. 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 n:
00007138720198272715, que a justiça pública move contra os (as) acusados CÁSSIO PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro,
casado, nascido aos 14/02/96, natural de Cariri do Tocantins/TO, filho de Paulo Henrique F. de Oliveira e Silvana Pereira da
Silva, inscrito no CPF de nº 000.574.921-23, residente e domiciliado na FAZENDA PRIMAVERA I, ZONA RURAL DE LAGOA DA
CONFUSÃO, Atualmente estando em local incerto e não sabido por infração artigo 155, “caput”, do Código Penal. Conforme
consta dos autos, ficando CITADO (a) para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 361 do Código
de Processo Penal, não constituindo advogado para o patrocínio da causa, será nomeado Defensor Público local. 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 16 de setembro de 2020. JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES
PEREIRA, servidor da Vara Criminal, lavrei o presente.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele souber. 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 n:
00007029220188272715, que a justiça pública move contra os (as): VANDERLEIA COSTA DA SILVA, natural de Porto
Velho/RO, do lar, brasileira, solteira, filho de Vanderley Costa da Silva e Maria Coelho da Silva, nascida no dia 21/11/1988, RG
n° 936.145 SSP/TO, CPF n° 024.719.841-26, residente na AV. CONTORNO, LT 03, QD 09 ou RUA 04, S/N°, Cristalândia/TO.
Atualmente estando em local incerto e não sabido por infração art. 331, caput, do Código Penal. Conforme consta dos
autos, ficando CITADO (a) para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 361 do Código de
Processo Penal, não constituindo advogado para o patrocínio da causa, será nomeado Defensor Público local. 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 16 de setembro de 2020. JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES
PEREIRA, servidor da Vara Criminal, lavrei o presente.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele souber. 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 n:
0003209-26.2018.827.2715 que a justiça pública move contra: GILBERTO ALVES VILELA, brasileiro, nascido aos 07/12/1967,
filho de Livertinada Silva Vilela e Francisco Alves Vilela, CPF 472.485.991-15, residente na AV. 07 DE SETEMBRO, N.28,
PRÓXIMO A PEIXARIA DIAS, SETOR CAVALCANTE, DIANÓPOLIS/TO - FONE 63 99218-4990. Atualmente estando em local
incerto e não sabido por infração o artigo 34, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.605/95 e artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90.
Conforme consta dos autos, ficando CITADO (a) para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 361
do Código de Processo Penal, não constituindo advogado para o patrocínio da causa, será nomeado Defensor Público local.
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 16 de setembro de 2020. JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES
PEREIRA, servidor da Vara Criminal, lavrei o presente.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 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 n: 00023438120198272715que a justiça pública move contra:
CLARIVAN PEREIRA DE ARAUJO, brasileiro, nascido no 12/08/1973, natural de Monte Santo/TO, inscrito no CPF sob o nº
077.405.381-08, filho de Manoel Pereira Lima e de Maria Mercês Pereira de Araújo, residente na RUA 7, CRISTALANDIA/TO
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Atualmente estando em local incerto e não sabido por infração ART 129, parágrafo 9º do Código Penal Brasileiro (lesão
corporal majorada pela violência doméstica) na forma do artigo 7º, da Lei nº11.340/06, Conforme consta dos autos, ficando
CITADO (a) para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, não
constituindo advogado para o patrocínio da causa, será nomeado Defensor Público local. 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 16 de setembro de 2020. JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, servidor da
Vara Criminal, lavrei o presente.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONUNCIA
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 0001254-57.2018.8.27.2715 que a justiça pública move
contra os acusados: RODRIGO PEREIRA, brasileiro, solteiro, desempregado, CPF n° 044.093.791-43, nascido em 04/11/1990,
filho de Marlene Pereira, natural de Paraíso do Tocantins/TO, residente na CHACARA EM CAMPO MAIOR, DO JUNIOR DONO
DO MERCADO, SENTIDO ROSALANDIA VELHA, ZONA RURAL DE ROSALÂNDJA/TO ou na Avenida Bernardo e Sayão, s/n,
Centro, distrito de Campo Maior, município de Nova Rosalândia/TO, atualmente em local incerto e não sabido pela prática do
crime previsto no do art. 121, §2º, inciso I (motivo torpe), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Conforme consta nos
autos, ficam intimados (as) pelo presente sobre a Sentença PRONUNCIA 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 16 de setembro de 2020. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, servidor
da secretaria, lavrei o presente.

DIANÓPOLIS
Diretoria do foro
Portaria Nº 1651/2020 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 10 de setembro de 2020
Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO,
usando das atribuições que lhe compete, etc...
CONSIDERANDO o teor da DECISÃO Nº 908/2020 – PRESIDÊNCIA/DIANÓPOLIS, que determinou a abertura da presente
Sindicância visando apurar a Reclamação apresentada por INDIAMAR FERNANDES DE MIRANDA, em face de E. A. L., tabeliã
do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas e Registro Civil
da cidade de Novo Jardim-TO, por suposta fraude em lavratura de escritura pública de compra e venda.
CONSIDERANDO que consoante a organização judiciária do Estado do Tocantins, a competência para fiscalizar os serviços
judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários integrantes da comarca é atribuição do Juiz de Direito Diretor do Foro, à
luz do art. 42, inciso I, u, da Lei Complementar Estadual nº 10/96;
CONSIDERANDO a Solicitação inserta no evento 3331711 a qual requer a prorrogação de prazo da Comissão, por mais
trinta dias, nos termos do Art. 166, §3º da Lei 1.818/07.
RESOLVE:
PRORROGAR os prazos da Comissão de Sindicância Investigativa, nos termos do art. 166, § 3º da Lei 1.818/07, por mais
trinta dias, a partir do dia 12 de setembro de 2020, para conclusão dos trabalhos.
Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR
Juiz de Direito - Diretor do Foro

GUARAÍ
1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS.
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo
corre seus trâmites legais, uma medida protetiva de urgência que tem como Autor ALESSANDRO RODRIGUES FERREIRA e
Vítima REGIANE FERREIRA CRUZ, brasileira, solteira, nascido aos 14/06/1995, natural de Brasilândia/TO, inscrito no CPF sob
o nº 060.204.311-50, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, E, como esta, se encontra em lugar incerto e não
sabido, conforme consta na certidão do senhor oficial acostada nos repectivos autos da medida protetiva de urgência, fica
a VÍTIMA INTIMADA PELO PRESENTE, dos termos da r. decisão que DEFERIU o requerimento de medidas protetivas de
urgência: Ex positis, DEFIRO as medidas protetivas de urgência pleiteadas e DETERMINO: 1. Afastamento do agressor do lar,
domicílio ou local de convivência com a ofendida (artigo 22, inciso II); 2. A proibição de o autor do fato de se aproximar da vítima
ou de sua casa, devendo manter-se a uma distância de, no mínimo, 200 metros (artigo 22, inciso III, alínea “a”); 3. Não poderá o
autor do fato manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, tampouco frequentar o local de trabalho da
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mesma (artigo 22, inciso III, alíneas “b” e “c”). No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão
poderá ensejar a decretação da prisão preventiva (artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da
Penha). Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento das medidas protetivas pelo
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. Tendo em vista a urgência da medida
pleiteada e por se tratar de plantão judiciário, a presente decisão servirá como mandado. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.
De Colinas do Tocantins para Guaraí, 06 de setembro de 2020. MARCELO LAURITO PARO Juiz de Direito Plantonista. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte
(14/09/2020). Eu, Paula Márcia Dourado Carvalho Sobrinho, Técnica Jucidiária, digitei e conferi. Fabio costa Gonzaga Juiz de
Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.. FAZ
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo
corre seus trâmites legais, uma medida protetiva de urgência que tem como suposto agressor, JESUS LUCIO COSTA, brasileiro,
solteiro, nascido aos 24/05/1986, natural de Itaporã/TO, filho de Tereza Lucio Costa, inscrito no CPF sob o n.º 022.674.5-64.,
estando atualmente em lugar incerto e não sabido, E, como este se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme consta na
certidão do senhor oficial de justiça acostada no evento 18 dos repectivos autos da medida protetiva de urgência,
fica INTIMADO PELO PRESENTE, dos termos da r. decisão que DEFERIU o requerimento de medidas protetivas de urgência
nos seguintes termos: Diante do exposto, com fulcro nos arts. 22, III, “a”, “b” e da Lei 11.340/2006, DEFIRO as MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA requeridas para DETERMINAR ao agressor JESUS LUCIO COSTA o quanto segue: a) Não se
aproxime da ofendida, seus familiares e testemunhas, devendo manter distância mínima destes de 300 (TREZENTOS) METROS
DE DISTÂNCIA, ainda que seja em lugar público; b) Não mantenhac ontato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação (Whatsapp, ligação, Facebook, SMS...). ADVIRTA-SE o agressor de que deverá cumprir as
medidas protetivas acima até ordem Judicial posterior que as revogue ou modifique. ADVIRTA-SE também o agressor de que
o descumprimento de qualquer destas medidas protetivas, além de caracterizar o crime de desobediência (art. 330, CP),
poderá provocar a decretação da PRISÃO PREVENTIVA (art. 20, da Lei 11.340/2006). Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (02/09/2020). Elaborado
por Sandy Sousa Cardoso, estagiária, e conferido por mim, Aurenívea Souza Oliveira, Diretora de Secretaria, certificando
reconhecer a assinatura do magistrado abaixo identificado que mandou expedir o presente.Fabio Costa Gonzaga-Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo
corre seus trâmites legais, uma medida protetiva de urgência que tem como Autor ANTÔNIO JOAQUIM NETO, brasileiro,
solteiro, nascido aos 28/11/1993, natural de Conceição do Araguaia/PA, inscrito no CPF sob o nº 047.908.811-05, estando
atualmente em lugar incerto e não sabido, E, como este, se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme consta na
certidão do senhor oficial acostada nos repectivos autos da medida protetiva de urgência, fica INTIMADO PELO PRESENTE,
dos termos da r. decisão que DEFERIU o requerimento de medidas protetivas de urgência:"Com esses
argumentos DECIDO impor ao suposto agressor ANTONIO JOAQUIM NETO, com base no artigo 22, inciso III, (alínea "a") as
seguintes obrigações: I- Obrigação de manter-se afastado da pretensa vítima, seus familiares e das testemunhas, por uma
distância mínima de 300 (trezentos) metros. A medida terá validade de 60 (sessenta) dias.Intimem-se a pretensa vítima e o
suposto agressor, advertindo este de que o descumprimento das obrigações acima elencadas ensejará a DECRETAÇÃO
DA SUA PRISÃO PREVENTIVA (art. 20 da Lei 11.340/06). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do
Tocantins, aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (11/09/2020). Eu, Paula Márcia Dourado Carvalho
Sobrinho, Técnica Jucidiária, digitei e conferi.Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito.

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 1687/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 15 de setembro de 2020
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais
e etc.,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 152, de 06/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime
de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição e veda a divulgação dos nomes dos juízes plantonistas com antecedência
maior do que 05 dias;
CONSIDERANDO que à Diretoria do Foro da Comarca de Guaraí nos termos do artigo 12, caput, § 1º, II, alínea “b”, da
Resolução 46/2017, compete disciplinar sobre o Plantão Judiciário dos 14 Juízos integrantes do Grupo 7 do Plantão Regional,
formado pelas Comarcas de Guaraí, Pedro Afonso, Colméia, Itacajá, Colinas e Arapoema;
RESOLVE:
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Art. 1º - DESIGNAR o Juiz, Assessor, Servidor, e Oficiais de Justiça plantonistas do período de 18/09/2020 a 25/09/2020
conforme ANEXOS desta Portaria.
Art. 2º - A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum
da Comarca de Guaraí com antecedência razoável, observando as informações dos Anexos desta Portaria.
a) Fica à senhora secretária do Foro da Comarca de Guaraí, Giovanna Jorge Huppes, sobre aviso para eventual necessidade.
Art. 3º - Competirá à Diretoria do Fórum de cada uma das Comarcas integrantes deste GRUPO 7 de Plantão Regional:
b) ENCAMINHAR cópias desta Portaria às Promotorias, Defensorias Públicas, Delegacias de Polícia e Subseção da OAB da
respectiva Comarca.
Art. 4º - Conforme o disposto no artigo 5º, caput, da Resolução nº 46/2017, caberá ao cidadão/advogado interessado entrar em
contato com o servidor plantonista, através do respectivo telefone do plantão informado no ANEXO I desta Portaria, para
comunicar o protocolo de petições, assim como adotar as providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão
exarada.
Art. 5º - Encaminhem-se cópias desta Portaria aos Juízes Diretores das Comarcas de Colinas do Tocantins, Colméia, Itacajá,
Pedro Afonso e Arapoema.
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ANEXO I da PORTARIA
ESCALA DO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA
INÍCIO
ENCERRAMENTO
18:00h(Sexta)
11:59(sexta)
UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA
JUIZ(a) PLANTONISTA
Dr. Marcelo Elliseu
Rostirola
Das 18h00min do dia
18/09/2020
25/09/2020
Comarca de Colméia-TO
18/09/2020 às 11:59 horas
do dia 25/09/2020
Telefone: (63) 99979-8345
DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A) PLANTONISTA

INÍCIO
18:00h (Sexta)

18/09/2020

18/09/2020

ENCERRAMENTO
11:59h (Sexta)

25/09/2020

25/09/2020

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA

ASSESSOR(A):
Nilson Soares Paixão
Mat:353395
Das 18h00min do dia
18/09/2020 às 11:59 horas do
dia 25/09/2020
Telefone: (63) 99979-8345

Servidor/Assessor Colméia-TO

ASSESSOR(A):
Djalma Germano de Araújo
Filho Mat:354278
Das 18h00min do dia
18/09/2020 às 11:59 horas do
dia 25/09/2020
Telefone: (63) 99979-8345

Servidor/Assessor Colméia-TO

SERVIDOR(A):
Rosineto da Silva Rita
Mat:145847
Das 18h00min do dia
18/09/2020 às 11:59 horas do
dia 25/09/2020
Telefone: (63) 99979-8345

ANEXO II da PORTARIA
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – ARAPOEMA, COLINAS e COLMÉIA
INÍCIO-18:00h (Sexta)

ENCERRAMENTO
11:59h(sexta)

UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA

18/09/2020

25/09/2020

Tarcyes Henkell C. Assunção Mat: 261748 (Colinas)
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ANEXO III da PORTARIA
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – GUARAÍ, ITACAJÁ e PEDRO AFONSO

INÍCIO 18:00h (Sexta)

ENCERRAMENTO
11:59h(Sexta)

UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA

18/09/2020

25/09/2020

Deusirene Alves dos Santos- Mat: 352722 (Pedro Afonso)

Publique-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos quinze dias do mês de Setembro de dois mil e vinte (15/09/2020).

GURUPI
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 0002064-50.2014.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença
requerida por ALDEAN BARBOSA DA SILVA em face de ICF - INDUSTRIAL CERÂMICOS FORTALEZA,
CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CLORISVAN SOUSA FONSECA, FERNANDA ALVES DE
SOUSA OLIVEIRA FONSECA, MARIA APARECIDA DARCI DA ROCHA WENDEL e CELSO WENDEL, e por este meio CITA
o(s) executado(s) Clorisvan Sousa Fonseca, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº 569.044.951-20, Fernanda Alves de
Sousa Oliveira Fonseca, brasileira, casada, comerciante, portadora do Rg 767.310 SSP/TO e CPF 006.749.961- 94, Maria
Aparecida Darci da Rocha Wendel, brasileira, casada, empresária, portadora do documento de identidade RG n.º 4.102.562 SSP/SP, CPF n.º 051.941.118-86 e Celso Wendel, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade RG nº
4.786.741 -SSP - SP, CPF n.º 027.552.548-15, atualmente em lugar incerto ou não sabido, 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 pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a
parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 345836267614, 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 16 dias do mês de setembro de 2020. Eu ____, Nilton de
Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 1697/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 16 de setembro de 2020
ALTERAÇÃO DA ESCALA DO PLANTÃO JUDICIAL
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro, da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc.
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Gurupi, Peixe, Palmeirópolis, Alvorada,
Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis;
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta n° 33, de 11 de setembro de 2020, publicada no Diário da Justiça n° 4812, em 11 de
setembro de 2020, pág. 139/140, bem como a Portaria Conjunta Nº 34, de 14 de setembro de 2020, pág. 60/61, pública no Diário
da Justiça nº 4813, de 14 de setembro de 2020, as quais mantém o horário de expediente forense das 12 às 18 horas, em virtude
da pandemia do COVID-19.
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída por meio da Portaria
Nº 1552/2020? - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto? de 2020??, publicada no Diário da Justiça n° 4801, em 25
de agosto de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar parcialmente o artigo 11 da Portaria Nº 1552/2020? - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto? de 2020?,
para fins de registrar que a Oficial de Justiça VANESSA FRANCISCA C. BORGES, da Comarca de Gurupi - TO, cumprirá o
plantão das Comarcas: Gurupi, Peixe, Formoso do Araguaia e Figueirópolis, descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07
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de dezembro de 2017, no período compreendido das 18h do dia 18 de setembro de 2020 às 11h59min do dia 25 de setembro
de 2020, em substituição à Oficial de Justiça MARIA CRISTINA FRANCO BORGES.
Art. 2º - Alterar os artigos do 4º ao 13, da Portaria Nº 1552/2020? - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto? de
2020?, no tocante ao horário final do Plantão Judicial, onde lê-se 07h59min, leia-se 11h59min, em cumprimento as Portarias
Conjuntas nº 33 e 34, que mantém o horário de expediente forense.
Art. 3º - Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e
Figueirópolis, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Art. 4º - Publique-se no Diário da Justiça. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das
Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro
Portaria Nº 1703/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 16 de setembro de 2020
Altera a Portaria Nº 1667/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 14 de setembro de 2020
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro, da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta Nº 33/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de setembro de 2020, de lavra do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, estabelecendo
diretrizes acerca do funcionamento do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências, alterada pela Portaria
Conjunta Nº 34/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 14 de setembro de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º - A Portaria Nº 1667/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 14 de setembro de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º - Manter, no âmbito do Fórum da Comarca de Gurupi, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de servidores em
sistema de rodízio, nas atividades presenciais em suas unidades, a partir de 14 de setembro de 2020 até 2 de outubro de 2020,
no período das 12 às 18 horas, salvo se houver justificativa para tratamento diverso, a ser comunicada à Presidência e à
Corregedoria Geral da Justiça.(NR).
Art. 2º - Ficam suspensos, até 2 de outubro de 2020, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo,
pena ou transação penal.
Art. 3º - Fica autorizada a utilização da sala de apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), localizada no Fórum de Gurupi,
durante o expediente forense, obedecidos os protocolos sanitários de acesso, limite de pessoas, distanciamento e permanência
no respectivo prédio."
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro

MIRANORTE
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Doutor RICARDO GAGRIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins,
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR a parte requerida: AGROCASTRO-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS,
CNPJ 01.959.024/0001-35, na pessoa de seu representante legal, brasileiro, estando em lugar incerto e não sabido, para efetuar
o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. CIENTIFICÁ-LO, de que em caso de cumprimento no prazo assinalado, os
honorários advocatícios serão de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, bem assim que estará isento do pagamento
das custas processuais, conforme disciplina o artigo 701, caput e § 1º, do NCPC/15. - CIENTIFICAR ainda, que, no prazo para
pagamento, o requerido poderá oferecer embargos, em que poderá alegar toda matéria passível de defesa no procedimento
comum (art. 702, § 1º, NCPC/15), e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento dos embargos, "constituirse-á, de pleno direito, o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade" Art. 701 § 2º, do NCPC/15.
Conforme Inicial (evento 1), Despacho (evento 12), DESP (evento 61) e PET (evento 66). E para que ninguém alegue ignorância,
mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no
átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 27 de Julho de 2020. Eu, Mara Núbia Martins dos Santos,
Técnica Judiciária, digitei o presente.
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Às partes e aos advogados
AUTOS Nº. 0002649-80.2020.8.27.2726 - CHAVE: 191566581520
Classe Judicial: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
Requerente: NEUSA RIBEIRO GOMES FRANÇA
Advogado: Dr. RONALDO RIBEIRO FRANÇA OAB/GO 12.004 Dr. MARCUS VINICIUS CRUVINEL FIDELIS OAB/DF 16.270
Requerido: GRACIANO ANTONIO DA SILVA NETO (ESPÓLIO) REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE STELLA MARIS DE
REZENDE SILVA
Advogado:
INTIMAÇÃO da parte autora/interessada para recolher as custas conforme cálculo lançado na capa do processo, no prazo de até
15 (quinze) dias, em cumprimento ao despacho lançado no evento 9.
AUTOS Nº 50000192020078272726 CHAVE: 897319270913
Classe Judicial: Execução Fiscal
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS
Requerido: José Xavier de Oliveira
DESPACHO/DECISÃO: INTIMAÇÃO da parte requerida sobre a decisão (eventos 36) “suspensão da execução/cumprimento de
sentença por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que seja localizada a
parte executada ou bens penhoráveis, ORDENO o arquivamento provisório do processo pelo prazo de até 5 (cinco) anos (art. 40
da LEF). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. RICARDO GAGLIARDI – Juiz de Direito. “

PALMAS
1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO / PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc.. FAZ
SABER, a todos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 000028709.2014.8.27.2729 - Chave n. 173240784314, em que ANA MARIA CAMPOS e outros movem em desfavor de FRANCISCO DAS
CHAGAS FERREIRA OLIVEIRA e outros. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de
costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA OLIVEIRA e LUZINETE
GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA para, caso queiram, apresentem resposta ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de
15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 335, III, e 231, IV, ambos do novo CPC, sob pena de revelia e presumirem-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor. Não havendo manifestação, no prazo legal, será nomeado Curador
Especial. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema. Eu, Esly de Abreu Oliveira
Mourão, Diretora de Secretaria, digitei.

1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 00331065720188272729
Juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusada: JOSUÉ GONCALVES TAVARES
FINALIDADE: O juiz de Direito MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, do Juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio,
INTIMA o acusado(a) JOSUÉ GONCALVES TAVARES?, brasileiro, solteiro, padeiro, nascido aos 18/11/1997, natural de
Combinado-TO, portador do RG nº 1.229.945 SSP/TO, filho de Roseni Gonçalves Tavares, atualmente em local incerto e não
sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º
0033106-57.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "SENTENÇA: 1. RELATÓRIO O Ministério Público propôs a
presente ação penal em desfavor de JOSUÉ GONÇALVES TAVARES, imputando-lhe a prática de roubo, art. 157, caput, do
Código Penal Brasileiro, fato ocorrido em 04 de setembro de 2018 (evento 1). Narra a denúncia que, no dia 04 de setembro de
2018, por volta das 13h04min., no estabelecimento comercial denominado Bolos do Cerrado, situado na Quadra 104 Norte, nesta
Capital, o acusado, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R$ 282,00
(duzentos e oitenta e dois reais) em espécie, de propriedade da empresa Bolos do Cerrado, que se encontravam no caixa, sob a
responsabilidade do funcionário Jhonathan Dias de Sousa. Recebida a denúncia (evento 4), o réu foi citado pessoalmente
(evento 16) e apresentou resposta à acusação (evento 23). Após a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações
finais, na oportunidade o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Por seu
turno, a defesa postulou pela fixação da pena no mínimo legal, com a aplicação do regime menos gravoso para o início do
cumprimento da pena, e o direito do réu recorrer em liberdade. É o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO Importante ressaltar que a
presente relação processual instaurou-se e desenvolveu-se de forma válida e regular quanto aos requisitos legais. Estão
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presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Passo, pois, a decidir a lide. 2.1 Breve síntese da denúncia
Roubo Art. 157 - 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: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou
prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. 2.2 Da materialidade O conjunto probatório carreado aos autos,
especialmente o Boletim de Ocorrência e o Termo de Reconhecimento de Pessoa (evento 1, P-PROCE2), o Auto
Circunstanciado de Analise de Gravação de Câmera de Videomonitoramento (evento 4, AUTO3), todos no inquérito policial em
anexo, e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas inquiridas em Juízo (evento 51), permite concluir pela comprovação, de
forma contundente, da materialidade do delito em comento.2.3 Da autoria As provas documentais carreadas aos autos, em
especial o Termo de Reconhecimento de Pessoa (evento 1, P-PROCE2), o Auto Circunstanciado de Analise de Gravação de
Câmera de Videomonitoramento (evento 4, AUTO3), são veementes para a elucidação da conduta típica denunciada, sendo que,
em conjunto com a confissão prestada na fase policial, os testemunhos colhidos em audiência (todos gravados em mídia
audiovisual em anexo) permitem atribuir ao denunciado a autoria do crime em análise. Com efeito, embora tenha sido decretada
a revelia do réu na fase judicial, ao ser ouvido na delegacia o acusado confessou ter praticado o roubo, conforme narrativa
descrita na denúncia, esclarecendo como se deu a subtração da res furtiva. De igual forma, as testemunhas ouvidas em Juízo
corroboraram os fatos descritos na denúncia. Sendo assim, não há dúvidas também quanto à autoria do crime em questão. 2.4
Das teses da defesa A defesa se limitou a requerer a aplicação da pena no mínimo legal, bem como a aplicação do regime
menos gravoso para o início do cumprimento da pena, e o direito do réu recorrer em liberdade. Estas serão analisadas na fase
de dosimetria da pena. Logo, inexistindo causas que possam excluir a antijuridicidade e a culpabilidade da conduta do
denunciado, sua condenação é medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra,
julgo procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu JOSUÉ GONÇALVES TAVARES como incurso nas penas do
art. 157, caput, do Código Penal. É previsto para o crime do art. 157, do Código Penal a seguinte pena: reclusão de 04 (quatro) a
10 (dez) anos e multa. Assim, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada. 4. DA DOSIMETRIA DA PENA Em atenção ao critério
estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, defendido por Nelson Hungria, e ao princípio da individualização da pena previsto no
art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena. 4.1 Da fixação da pena-base Considerando o critério acima mencionado
procedo à análise das circunstancias judiciais. A culpabilidade do agente, analisada como grau de reprovação da conduta, não
foge à normalidade. O réu é, tecnicamente, portador de bons antecedentes, haja vista que não constam informações em sentido
contrário nos autos. Não há elementos nos autos que possibilitem valorar a conduta social e a personalidade do agente. Os
motivos do crime não merecem valoração negativa. As circunstâncias do crime se mostram dentro da normalidade para a
espécie. As consequências do fato delituoso se mostram dentro da normalidade para a espécie. Não há prova de que o
comportamento da vítima contribuiu, ou não, para a ação delitiva. Assim sendo, e considerando o intervalo entre as penas
mínima e máxima cominadas, bem assim que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 04
(quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época
da data dos fatos. 4.2 Das agravantes e atenuantes Na segunda fase, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou agravantes.
4.3 Das causas de diminuição e de aumento de pena Não há causas de aumento ou diminuição da pena. 4.4 Da pena definitiva
Assim, com todas as considerações acima delineadas, fixo a PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta)
dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época da data dos fatos. 5. DO REGIME DE
CUMPRIMENTO, DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA 5.1 Do regime de cumprimento da pena Considerando a condenação do acusado e a
pena que lhe foi fixada, bem como sua primariedade, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente ABERTO, na forma do
art. 33, §2º, “c” do Código Penal. 5.2 Da substituição da pena e da suspensão condicional da pena Incabível a substituição da
pena privativa de liberdade e o sursis, tendo em vista não estarem satisfeitos, respectivamente, os requisitos previstos nos
artigos 44 e 77 do Código Penal. 6. DA POSSIBILIDADE DE RECURSO EM LIBERDADE Vejo que o denunciado respondeu ao
processo sem a necessidade de sua segregação cautelar, podendo, pois, recorrer desta sentença em liberdade, SALVO SE POR
OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. 7. DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO MÍNIMA (ARTIGO 387, IV CPP) Conforme
alhures explanado, atendendo às premissas do art. 387, IV do CPP fixo a reparação mínima em R$ 282,00 (duzentos e oitenta e
dois reais) à empresa alvo do roubo, conforme declarações prestadas em Juízo. Sem custas, por se tratar de réu assistido pela
Defensoria Pública (artigo 12 da Lei n. 1.060/50). Expeça-se guia de execução provisória da pena, se o caso. Oportunamente,
após o trânsito em julgado da presente sentença, tomem-se as seguintes providências: a) Lance-se o nome do réu no rol dos
culpados; b) Expeça-se a respectiva guia de encaminhamento para execução da pena, com a remessa ao juízo da execução
para unificação das penas, se o caso. c) Intime-se o réu para pagamento da multa de 40 dias-multa, no valor de 1/30 do salário
mínimo vigente à época da data dos fatos, no prazo de 10 (dez) dez dias, nos termos do artigo 50 do Código Penal. d)
Comunique-se ao TRE para fins do art. 15, III da CF. e) Arquivem-se estes autos com as anotações e baixas de praxe.
01/05/2020. Marcelo Eliseu Rostirolla - Juiz de Direito - Respondendo nos termos da Portaria 2669/2019". Palmas, aos
15/09/2020. Eu, ATHUS MAGNO ROCHA VIANA, digitei e subscrevo.

2ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
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Juízo e Escrivania, processam os autos Procedimento Comum registrada sob o n.º 5007371-10.2013.8.27.2729, na qual figura
como requerente ESPÓLIO DE ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA e requerido CARMELITA BRITO DE SOUSA E OUTROS. É O
presente para CITAR a parte requerida JOSÉ ELIAS JÚNIOR, portador do CPF nº 231.676.371-53,estando em lugar incerto e
não sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para contestá-la, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, artigos 335 e 344 do NCPC. Ressalto
ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do advogado
constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância,
mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como
será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 19 de agosto de 2020. Eu,
Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania, processam os autos Procedimento Comum registrada sob o n.º 5007371-10.2013.8.27.2729, na qual figura
como requerente ESPÓLIO DE ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA e requerido CARMELITA BRITO DE SOUSA E OUTROS. É O
presente para CITAR a parte requerida MANUEL RODRIGUES CAMELO, portador do CPF nº 310.920.557-20 estando em lugar
incerto e não sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para contestá-la, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, artigos 335 e 344 do NCPC.
Ressalto ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do
advogado constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum
local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 19 de agosto de
2020. Eu, Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi.

3ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 0017490-76.2017.8.27.2729/TO
AUTOR: GILDEAN PEREIRA DE ALMEIDA
RÉU: ELISSANIR ALVES DA SILVA
O Excelentíssimo Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Famíla e Sucessões da
Comarca de Palmas/TO, 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 da Ação de Divórcio Litigioso nº 001749076.2017.8.27.2729, que GILDEAN PEREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG nº 0316889820066, SSP/MA,
inscrito no CPF sob o nº 033.411.321-04, move em face de ELISSANIR ALVES DA SILVA, brasileira, casada, atendente, RG e
CPF ignorados, que se encontra em local incerto e não sabido, e que por meio deste edital fica a mesma CITADA dos termos da
presente ação para, querendo, oferecer resposta à presente Ação no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado e ser afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, aos 15/09/2020. Eu,
AMANDA DA SILVA ARRUDA, Servidora de Secretaria, que digitei. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito.

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 1668/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 14 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 18/09/2020 às 18h a
25/09/2020, às 11h59min, será cumprido pelo magistrado Edmar de Paula, juiz auxiliar da 1ª Vara Cível, servidora Esly de
Abreu Oliveira e oficial de justiça Paulo Hernandes dos Santos.
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.
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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 quatorze (14) 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 0025851-53.2015.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: LEUDILENE FERREIRA LUZ- CNPJ/CPF nº 006.558.271-37:
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, 16 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 5001255-90.2010.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: CARLOS ROGERIO MENDANHA DINIZ- CNPJ/CPF nº
846.468.021-04: 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, 16 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 0046253-53.2018.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANDRE MARTINS PEREIRA - ME- CNPJ/CPF nº
17768518000172: 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, 16 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 0045122-14.2016.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: IGREJA BATISTA DA ULTIMA HORA- CNPJ/CPF nº
07093486000107: 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, 16 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 0041919-73.2018.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: EDINA APARECIDA FERREIRA DE LIMA SILVA- CNPJ/CPF nº
561.715.282-34: 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, 16 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 0041625-21.2018.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: VALDENILDES ANTONIO DE LIMA- CNPJ/CPF nº 453.778.55191: 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, 16 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 0039067-81.2015.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: M DE O TAKAHASHI- CNPJ/CPF nº 13824919000141: 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, 16 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 0038566-93.2016.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: G. F. ALVES- CNPJ/CPF nº 08765886000176: 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, 16 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 0037523-87.2017.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA ANTONIA PEREIRA FRAZÃO ROCHA- CNPJ/CPF nº
925.964.281-72: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme
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, 16 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
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0034687-15.2015.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ADAO & WANDE LTDA - ME- CNPJ/CPF nº 37237575000132:
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, 16 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 0035541-43.2014.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOSE RAIMUNDO DIAS DOURADO- CNPJ/CPF nº 039.716.45135: 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, 16 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 0011816-25.2014.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: S S ALENCAR CAMELO- CNPJ/CPF nº 08729829000131:
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, 16 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 0041343-17.2017.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA DIVINA SOUSA- CNPJ/CPF nº 03860476000190:
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, 16 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 0036759-38.2016.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: RENATA SACCHI DE MENEZES - ME- CNPJ/CPF nº
13611247000196: 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, 16 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 0026309-36.2016.8.27.2729, que lhe
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARTHA DE SOUZA MOREIRA- CNPJ/CPF nº 576.150.981-49:
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, 16 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 0026751-31.2018.8.27.2729, que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: CRISTIANE PESSOA BESSA MARINHO- CNPJ/CPF nº
11942381000144: 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, 16 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 0034017-11.2014.8.27.2729 , que lhe
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA- CNPJ/CPF nº 623.449.94149: 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, 16 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), Diário
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a INTIMAÇÃO de JOAO PEREIRA DOS REIS, CNPJ/CPF
360.812.801-87, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 0041601-90.2018.8.27.2729,
ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome conhecimento da interposição do Recurso de
Apelação evento 07 objetivando ver reformada a sentença proferida nos autos em referência bem como para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar contrarrazões, nos termos da lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente ato que será publicado na forma da lei e afixada cópia no Átrio do Fórum desta
Comarca. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde da Comarca de Palmas, Capital do Estado do
Tocantins, aos 16 de setembro de 2020. 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: OTACILIO GOMES DA SILVA, CNPJ/CPF: 98055143153, 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 00210809520168272729, 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) 20160005244, inscrita em 06/01/2016,
referente à ITBI-AF - ITBI ACAO FISCAL, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 518,53
(Quinhentos e Dezoito Reais e Cinquenta 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.
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 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), Diário
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de LIDER SERVIÇOS
GERAIS LTDA, CNPJ/CPF 37665536000136, na qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº
50001375520058272729, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em seu desfavor, para que tome conhecimento da
interposição do Recurso de Apelação objetivando ver reformada a sentença proferida nos autos em referência bem como para,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões, nos termos da lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente ato que será publicado na forma da lei e afixada cópia no Átrio do
Fórum desta Comarca. Dado e passado nesta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde da Comarca de Palmas, Capital do
Estado do Tocantins, aos 20 de fevereiro de 2019. 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: CELIA PEREIRA CHAGAS RIBEIRO, CNPJ/CPF: 040.339.652-20, 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 50033690220108272729, 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-389/97, inscrita em 09/05/97, C390/97, inscrita em 07/05/97; c-392/97, inscrita em 07/05/97; , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é
de R$ 19.930,07 (Dezenove Mil Novecentos e Trinta Reais e Sete 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.

PORTO NACIONAL
2ª vara cível
Editais

EDITAL DE PRAÇA
1ª Praça:06/11/2020
2ª Praça:13/11/2020
Horário:14:00horas
Valor do débito: R$ 22.128,92
Ação: Execução Fiscal
Número: 5000064-69.1999.8.27.2737
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156
Requerido: ROGÉRIO LEOPOLDO ROCHA e RL ENGENHARIA SOCIEDADE CIVIL
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 06/11/2020 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: Uma área de terreno urbano com
660 m2(seiscentos e sessenta metros quadrados) sendo 15,00m de frente por 44,00 m de frente a fundos, situado na Rua
Murilo Bragacom frente par o nascente e fundos par o poente, local onde já se encontra construída uma casa
residencial, devidamente registrada no livro 02 matricula 481, que avalio em R$450,00 o metro quadrado que alcança o
valo de R$ 297.000,00 e a casa por serconstrução antiga em R$ 80.000,00 que alcança o valor de R$ 377.000,00(
tresentos e setenta e sete mil reais). Através do presente, ficam intimados os executados ROGÉRIO LEOPOLDO ROCHA CPF:257.827.626-91 e RL ENGENHARIA SOCIEDADE CIVIL, CNPJ: 19.714.369/0001-94, 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 13/11/2020 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.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Valor do débito:R$ 22.128,92
Ação: Execução Fiscal
Número: 5000064-69.1999.8.27.2737
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156
Requerido: ROGÉRIO LEOPOLDO ROCHA E RL ENGENHARIA SOCIEDADE CIVIL
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,
que, por este meio INTIMAR o requerido ROGÉRIO LEOPOLDO ROCHA e sua esposa, acaso casado, RL ENGENHARIA
SOCIEDADE CIVIL, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do despacho proferido pelo MM Juiz de
Direito desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionadosfoi designado o dia 06/11/2020 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: Uma área de terreno urbano com 660 m2(seiscentos e sessenta metros quadrados)sendo 15,00m de
frente por 44,00 m de frente a fundos, situado na Rua Murilo Bragacom frente par o nascente e fundos par o poente,
local onde já se encontra construídauma casa residencial, devidamente registrada no livro 02 matricula 481, que avalio
emR$ 450,00 o metro quadrado que alcança o valo de R$ 297.000,00 e a casa por serconstrução antiga em R$ 80.000,00
que alcança o valor de R$ 377.000,00( tresentos esetenta e sete mil reais). Através do presente, ficam intimados os
executados 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 13/11/2020 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.
EDITAL DE PRAÇA
1ª Praça:16/11/2020
2ª Praça:23/11/2020
Horário:14:00horas
Valor do débito: R$:124.266,42
Ação: Execução Fiscal
Número: 5003239-80.2013.8.27.2737
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156
Requerido: SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA
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 16/11/2020 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 - 01(um) lote de n.° 13, da
Quadra 12, do loteamento Novo Horizonte,situado no Município de Porto Nacional -TO, com limites e
confrontaçõesdescritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R-01-12353, no CRI local,RS 20.000,00 (Vinte Mil
Reais). 01(um) lote de n.° 14, da Quadra 12, do loteamento Novo Horizonte,situado no Município de Porto Nacional -TO,
com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R-01-12355, no CRI local, avaliado em
RS 20.000,00 (Vinte Mil Reais). Através do presente, ficam intimados os executados SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS
E MOLHADOS LTDA, CNPJ: 03819240000100, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal.
Em primeira praça não se admitirá lance inferior ao da avaliação. Em eventual segunda praça não se admitirá lance inferior a
85% da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 23/11/2020 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.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Valor do débito: R$124.266,42
Ação: Execução Fiscal
Número: 5003239-80.2013.8.27.2737
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156
Requerido: SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA
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,
a INTIMAÇÃO do executado SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA, CNPJ; 03819240000100, de
que foi designado o dia 16/11/2020 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública e 2ª hasta pública no dia 23/11/2020
ás 14:00horas, no átrio do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios
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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: (um) lote de n.° 13, da Quadra 12, do loteamento Novo Horizonte,situado no Município de Porto Nacional TO, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R-01-12353, no CRI local, R$20.000,00
(Vinte Mil Reais) 01 - (um) lote de n.° 14, da Quadra 12, do loteamento Novo Horizonte, situado no Município de Porto Nacional TO, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R-01-12355, no CRI local, avaliado em RS
20.000,00 (Vinte Mil Reais). 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.

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais de citações com prazo de 20 dias
AÇÃO DE ALIMENTOS Nº 0009667-90.2018.8.27.2737/TO
AUTOR: LUIZ ANTÔNIO MENDES FERREIRA ARAÚJO
RÉU: JOSIVAN PINTO ARAÚJO
EDITAL Nº 1094005
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE JOSIVAN PINTO ARAÚJO (PRAZO DE 20 DIAS)
A Doutora HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da
Comarca de Porto Nacional, CITA o Senhor JOSIVAN PINTO ARAÚJO, brasileiro, filho de Maria de Bonfin Muniz Santana,
inscrito no CPF sob n° 932.198.071-87, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, para os termos da Ação de
Alimentos (art. 344 e 345 do CPC), autos nº 0009667-90.2018.8.27.2737, que lhe movem ainda, para pagar os alimentos
provisórios fixados em 30% (trinta por cento) do salário minímo a serem depositados em conta, qual seja, Caixa Econômica
Federal, Agência:1829, Operação 013, Conta: 00032392-8, de titularidade de Luiz Antonio Mendes F Araújo. Sob pena de serem
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos autores e confissão quanto à matéria de fato (art. 7º da lei n.º 5478/68). E
para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E
PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, 05/08/2020, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Adolpho
Aurelio Machado de Souza Tomaz, Estagiário, digitei. Eu, Rosana Cardoso Maia, Técnica Judiciária, conferi. HÉLVIA TÚLIA
SANDES PEDREIRA - JUÍZA DE DIREITO.

TAGUATINGA

2ª vara cível e família
Editais
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 686-20
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de
Taguatinga - TO, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIO:
PRIMEIRO LEILÃO: dia 07 de outubro de 2020, à partir das 14h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO
LEILÃO: dia 07 de outubro de 2020, à partir das 14h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 0001081-03.2014.827.2738
EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL EXECUTADA: LUCILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA - ME ITEM 1:
01 (um) veículo VW/Gol 1.0, placa NKG0938 – GO, cor branca, segundo o Oficial de Justiça o bem encontra-se em bom estado
de conservação. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). FIEL DEPOSITÁRIO: Lucileide Rodrigues N.
Silva ITEM 2: 01 (um) veículo Fiat/Strada Fire Flex, placa DRC1220 – TO, segundo o Oficial de Justiça o bem encontra-se em
estado de conservação ruim. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 10.000,00 (dez mil reais). FIEL DEPOSITÁRIO: Geraldo J. da Silva
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Santa Luzia, SN, Setor
Buritizinho, CEP: 77320-000, Taguatinga – TO. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 122.248,21 (cento e vinte e dois mil,
duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos). * Valor sujeito a alteração LEILOEIRO OFICIAL DR. MARCO ANTÔNIO
FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO
LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão
corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a
2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 2% do valor da
avaliação e será paga pelo EXECUTADO. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão
preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da
disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso
não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e
veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o
início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não
seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de
pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante
parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de
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cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescido de índice de correção monetária adotado pelo índice de correção
da Vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a
25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juízo da Vara em que está distribuído o
processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será
vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de
parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias,
idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja
apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juízo
da Vara em que o processo está distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o
pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do ofertado. No caso de atraso de
qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas,
autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido,
devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º).
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através
do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e
horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de
viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 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. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida
atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no
ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual
e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas,
multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário,
sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da
arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito
em face do devedor, valendo- se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir da
arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a
existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de
entrega, o executado alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado para
responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a desistência no
prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver desistência após a
arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da
ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo
estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo
leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo
a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o
depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais
despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento
do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à
sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de
transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de
arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro
de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do
CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos
cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo
edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e
de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do
CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a
penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do
Código Civil. XIV - 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. XV - Na eventualidade de ser frustrada, no próprio
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao
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licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último
lance que ofertou. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na
posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da
arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante
e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias,
desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de
pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o
julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à
Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada,
embalagem, impostos, 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, deduzindose do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES 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 arrematação. 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 – ecustas 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). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do
lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$
24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos
cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas
de Arrematação na Vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento),
serão de responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. • Débitos constantes no
Detran, se houver. OBS: Eventuais ônus foram aqui descritos com finalidade em dar transparência ao feito, não gerando
quaisquer encargos ao arrematante. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADA: LUCILEIDE
RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA - ME, através de seu patrono devidamente habilitado nos autos, os respectivos sócios,
seus cônjuges e representante legal,, 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; CREDORES: pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, 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). EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, através de seu Procurador
devidamente habilitado nos autos Dr. ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO PFNTO1487163. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins. Taguatinga/TO, 16 de
setembro de 2020. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 A3.

TOCANTINÓPOLIS
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível
Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO
INTERDIÇÃO Nº 0003304-15.2017.8.27.2740/TO
AUTOR: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
RÉU: ANÁLIA PEREIRA DOS SANTOS
EDITAL Nº 1246266
Chave: 342087203817
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por
sentença a INTERDIÇÃO de ANÁLIA PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 1.003.466SSP-GO, inscrita no CPF sob nº 648.487.361-53 e benefício da previdência social de nº 140.566.331-3, residente e domiciliada à
Rua Cristal, nº 472, centro, Tocantinópolis-TO, e nomeado JOSE PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, auxiliar de
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produção, portador do RG nº 142.178-SSP-TO e inscrito no CPF sob nº 943.432.171-91, filho de Pedro Pereira dos Santos e
Anália Pereira dos Santos, residente e domiciliado à Rua São Paulo, nº 1336, Bairro Alto da Boa Vista II, Tocantinópolis-TO, seu
Curador. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto, e em consonância com o parecer
ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e decreto a interdição de ANÁLIA PEREIRA DOS SANTOS, declarandoa relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III, do Código Civil, razão pela qual o feito
resta extinto com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil). Com fundamento no artigo 1.775, § 1º,
do Código Civil, nomeio curador o requerente: JOSE PEREIRA DOS SANTOS, para exercer a função de curador para todos os
atos da vida civil, segundo o estado e o desenvolvimento mental da interdita, podendo administrar todos os bens móveis e
imóveis pertencentes a interdit, inclusive movimentações de eventuais contas bancárias por ela tituladas, condicionando-se,
contudo, a alienação de qualquer de seus bens à prévia justificação e autorização judicial. Cientifique-se o curador de que deverá
prestar contas da administração dos bens e valores eventualmente existentes em nome da interditanda se e quando for instado a
tanto, devendo por isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual patrimônio. Em atenção ao disposto no
artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil: (a) inscreva-se a presente decisão no
Registro Civil de Pessoas Naturais competente; (b) publique-se no diário da justiça eletrônico por três vezes, com intervalo de 10
(dez) dias; (c) com a confirmação da movimentação desta sentença, fica ela automaticamente publicada na rede mundial de
computadores; (d) oficie-se ao Cartório Eleitoral da Zona Eleitoral da Comarca competente, comunicando-se a perda da
capacidade civil da interditada, para cancelamento de seu cadastro de eleitora (caso possua). Em seguida, expeça-se o TERMO
DE CURATELA DEFINITIVA. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente
de nova conclusão, arquive-se. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Expeçam-se os ofícios necessários. Intimemse. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema eletrônico.”. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo
sistema CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de Direito

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
COLINAS DO TOCANTINS
2ª Vara Cível
MONITÓRIA Nº 0001008-67.2018.8.27.2713/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
RÉU: LINDOMAR GOMES DA SILVA
RÉU: FABIO ALVES DA ROCHA
EDITAL Nº 845725
E DITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na
forma da lei...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação
Monitória, processo nº 0001008- 67.2018.8.27.2713, chave: 656123211118, em que figuram como partes BANCO DO BRASIL
S/A contra FABIO ALVES DA ROCHA E LINDOMAR GOMES DA SILVA, sendo pelo Meritíssimo Juiz determinado a expedição
do presente, por meio do qual CITA- SE o executado FABIO ALVES DA ROCHA, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da
Carteira de Identidade nº 961442 2ª VIA, órgão emissor SSP TO, inscrito no CPF sob onº059.036.661-08, atualmente com
endereço em lugar incerto e não sabido, para que pague a importância cobrada na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art.
1.102b do CPC), ou,no mesmo prazo, apresente embargos, esclarecendo ao requerido que caso cumpra, ficará isento de custas
e honorários advocatícios (art. 1102c, CPC) fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento,no valor correspondente
a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Advertindo-o que caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de
embargos, constituir-se-á de pleno direito, em título executivo judicial (CPC, art. 1.102c), sob pena de revelia e nomeação de
curador especial (artigo 257, incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Colinas do Tocantins, aos 17 de junho de. Eu, Creuzilene dos Santos Lima Pinheiro, Técnica Judiciária, o digitei, conferi e
subscrevi.
Documento eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419,
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
845725v2 e do código CRC b8a0832a.
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): MARCELO LAURITO PARO Data e Hora: 17/6/2020, às 20:22:38
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PORTO NACIONAL
1 a Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NO 5001186-97.2011.8.27.2737/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: MARIA GERALDA DA OLIVEIRA
RÉU: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
RÉU: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA O MINEIRO
RÉU: CEREALISTA ALENCAR LTDA
EDITAL NO 1137579
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1 a Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NO
5001186-97,2011.8.27.2737/T0 - A UTOR: BANCO BRADESCO S.A. - ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO (OAB T0779)
- RÉU: MARIA GERALDA DA OLIVEIRA - RÉU: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA - RÉU: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA O
MINEIRO RÉU: CEREALISTA ALENCAR LTDA INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA - Por este meio INTIMAR os
executados MARIA GERALDA DA OLIVEIRA - BALTAZAR ANTONIO DA SILVA - BALTAZAR ANTONIO DA SILVA O MINEIRO
e CEREALISTA ALENCAR LTDA, nos autos em epígrafe, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da
avaliação realizada no evento 36 consoante aos bens penhorados e registrados sob as matrículas de n. 0 1238 e 1239 no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Nacional —TO, Tudo conforme Despacho/Decisã0 evento 68 transcrito:
DESPACHO/DECISÃO - 1) DEFIRO a intimação dos executados por EDITAL, acerca da avaliação realizada no evento 36
consoante aos bens penhorados e registrados sob as matrículas de n. 0 1238 e 1239 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Porto Nacional —TO, conforme vindicado pelo exequente no evento 66. Prazo IO dias. 2) Transcorrido o prazo para
manifestarem-se, intime-se o exequente no prazo de 15 (quinze) dias. 3) Após, volvam-me os autos conclusos. Int. Porto
Nacional, TO. Adriano Gomes de Melo Oliveira — Juiz de Direito ". DVERTÊNCIA: Os executados poderão, querendo, oferecer
defesa no prazo legal. Para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte (06/08/2020). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, MM.
Juiz de Direito da 1 a vara Cível CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do fórum local.
Porteira dos Auditórios —técnica Judiciária — Lucimara Pereira Cardoso/ /.2020.
Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, na foma do artigo 1 0, inciso 111, 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
https://eprocl.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao
origem=acessar_documento&hash=38c5e01565afa... 1/2 24/08/2020
PARAÍSO DO TOCANTINS
1ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5001081-70.2013.8.27.2731/TO AUTOR: KIRTON BANK S.A. - BANCO
MULTIPLO RÉU: MARIA CELMA FIGUEIREDO SA BERNARDES RÉU: FIGUEIREDO E VIEIRA LTDA ME EDITAL Nº 1196109
EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, artigos 256/257 do CPC) Prazo: 30 (trinta) dias ORIGEM: Processo eletrônico: 500108170.2013.827.2731; Chave do Processo: 571630228613; Natureza da Ação: Ação de Execução de Título Extrajudicial; Valor da
Causa: R$ 44.789,72 (quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos). Exequente: KIRTON
BANK S.A – BANCO MULTIPLO. Adv. do Exequente: Dr.ª. Cristiana Vasconcelos Borges Martins – OAB/TO nº 5.630 A.
Executados: Empresa: FIGUEIREDO E VIEIRA LTDA e MARIA CELMA FIGUEIREDO SA BERNARDES. CITANDO(S) OS
EXECUTADOS: Empresa: FIGUEIREDO E VIEIRA LTDA – ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 12.507.507/0001-15, na
pessoa de sua sócia – Maria Celma Figueiredo Sá Bernardes, com sede em lugar incerto e desconhecido; b)- e a própria pessoa
física, a executada – MARIA CELMA FIGUEIREDO SÁ BERNARDES, inscrita no CPF nº 159.533.191-34, com endereço em
endereço em lugar incerto e não sabido. Aos Termos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, para, no prazo de TRÊS (3)
DIAS, efetuarem o pagamento da dívida, no valor de R$ 44.789,72 (quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e
setenta e dois centavos), nos exatos termos do artigo 827 e 829 do NCPC. advertindo-se ao(s) executado(s) devedor (s), que o
prazo para EMBARGAR(EM) a execução, em autos apensos-apartados, é de QUINZE(15) DIAS, independentemente de
penhora, contados da juntada aos autos, do mandado de citação (NCPC, art. 915 c-c 231); 2 – Em caso de não se encontrar(em)
o(s) devedor(es) para citação, determino quês e proceda ao arresto e avaliação de bens que satisfaçam a execução (ou bensimóvel dado em garantia hipotecária), nos termos do art. 830 e §§ do NCPC). 3 - 3. Em caso de não pagamento, proceda-se à
PENHORA/AVALIAÇÃO (de tantos bens quantos existirem à satisfação da dívida e/ou dos bens indicados na inicial e/ou dados
em garantia, nos termos do art. 829, §2º, do NCPC) e intimação, ao(s) EXECUTADO(S) por seu advogado e INTIMAÇÃO a
ESPOSA pessoalmente, se casado(s) e bem(s) imóvel(eis) o(s) bem(s) penhorado(s) nos termos do art. 841, § 1º do NCPC.; 4.
Caso não se encontrem bens do devedor, INTIME-SE PESSOALMENTE AO(S) DEVEDOR(ES), para indicação de bens de sua
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propriedade livres e desembaraçados de ônus, para penhora, com documentos atuais comprobatórios da propriedade, no prazo
de CINCO (5) DIAS, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da justiça e Multa em desfavor do executado devedor no
valor de 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exeqüente, exigível nos próprios
autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (NCPC, art. 774, Parágrafo único) e,
indicados bens, lavre-se TERMO DE PENHORA e expeça mandado de avaliação e intimação da penhora; 5 - Fixo VERBA
HONORÁRIA em favor do advogado do exeqüente em 20% do valor da execução que, no caso de pronto pagamento do devedor
no prazo de três (03) dias, fica reduzia á metade ou 10% (NCPC, art. 827,§1º). SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º
andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, aos dezenove (19) dias do mês de
Agosto (08) do ano de dois mil e vinte (2.020). Eu Jacira Aparecida Batista Santos-Técnica Judiciária, o digitei. CERTIDÃO:
Certifico e dou fé, que afixei uma via do presente no placard do Edifício do Fórum local. É verdade e dá fé. Data: Documento
eletrônico assinado por ADOLFO AMARO MENDES, Juiz de Direito.
PALMAS
3ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL N° 0033519-75.2015.8.27.2729/TO AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU:
AMAURY PESSOA CLARES EDITAL N° 611109 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS O Doutor PEDRO NELSON
DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 30 Vara Cível, no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3° Cara Cível tramita a
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL 0033519-75.2015.8.27.2729 proposta BANCO BRADESCO S.A. por em
desfavor de AMAURY PESSOA CLARES. FICA(M) CITADA(S) a(s) parte(s) Executa da AMAURY PESSOA CLARES atualmente
em lugar incerto e não sabido para que tome(m) conhecimento da presente ação, bem como para que PAGUE(M), no prazo de
03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça(m) bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do
débito, sob pena de lhe ser(em)penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução. Valor da causa
R$ 44.521,99. FICA ADVERTIDO o(a) EXECUTADO(A) de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua
manifestação. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos maio de 2020. Eu, FLÁVIA
FLOR BRAGA, Escrivã em Substituição na 30 Vara Cível o fiz digitar e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz, abaixo
lançada. Documento eletrônico assinado por PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO.
PALMAS
3ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000270-73.2000.8.27.2729/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: RICARDO TURBIANI
EDITAL Nº 608493
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuiçoes
legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ete Juízo e 3ª Cara Civel tramita a
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL 5000270-73.2000.8.27.2729 proposta BANCO BRADESCO S.A. por
em desfavor de RICARDO TURBIANI. FICA(M) CITADA(S) a(s) parte(s) executada RICARDO TURBIANI atualmente em lugar
incerto e não sabido para que tome(m) conhecimento da presente ação, bem como para que PAGUE(M), no prazo de 03(três)
dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça(m) bens à penhora, suficientes para assegurar a toitalidade do débito,
sob pena de lhe ser(em)penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução. Valor da causa R$
9.307,82. FICA ADVERTIDO o(a) EXECUTADO(A) de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 07 de maio de 2020. Eu, FLÁVIA FLOR
BRAGA, Escrivã em Substituição na 3ª Vara Cível o fiz digitar e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz, abaixo lançada.
Documento eletrônico assinado por PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419,
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
608493v2 e do código CRC a4b1e8c6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Data e Hora: 8/5/2020, às 12:12:19
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos
Decreto Judiciário Nº 374, de 16 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 20.0.000019455-8,
resolve exonerar, a partir de 15 de setembro de 2020, Vagna Carla Alves Costa, do cargo de Assessora Jurídica de 1ª instância.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 375, de 16 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 20.0.000019455-8,
resolve nomear, a partir da data de publicação deste ato, Keroleyne da Silva Sousa, ao cargo de Assessora Jurídica de 1ª
instância, com lotação na Vara Cível da Comarca de Arraias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 376, de 16 de setembro de 2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no art. 12, inciso VI, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o disposto nos arts. 20, inciso IX, da Lei nº 1.940, de 1º de
julho de 2008, 75, inciso I, § 2º, incisos I e III, da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005, e considerando o contido no processo nº
2020.04.211199P e autos SEI nº 20.0.000020170-8, resolve
CONCEDER
a Edgar Passos dos Reis, matrícula 80851-0, integrante do Quadro de Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, Classe
“C”, Padrão 15, com proventos integrais, no valor equivalente à soma do vencimento da ativa de R$18.646,95 (dezoito mil,
seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), acrescido da Gratificação de Atividade de Risco no valor de R$
3.729,39 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos) e da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem
de R$ 5.594,09 (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos), que após aplicado o redutor de R$ 1.902,44
(um mil, novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), em observância ao disposto no art. 14, da Lei Estadual nº
2409/2010, será pago no montante de R$ 26.067,99 (vinte e seis mil, sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), e
reajuste paritário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

Editais
Edital Nº 351, de 16 de setembro de 2020
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma das normas contidas no
artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009,
Considerando o teor da Ata nº 363 de 16 de setembro de 2020, bem como os autos SEI nº 20.0.000016977-4, TORNA
PÚBLICA a HOMOLOGAÇÃO do resultado final do Processo Seletivo para contratação temporária de médico infectologista, nos
termos do Edital nº 325/2020, do TJTO, conforme segue:
CANDIDATO
CPF
SITUAÇÃO
RAFAEL NOGUEIRA ARAÚJO DE LIMA
031.444.471-88
APROVADO
Palmas-TO, 16 de setembro de 2020.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4815 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2020

45

Termos de homologação
PROCESSO
20.0.000002446-6
INTERESSADO DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CCCGJUS, Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
ASSUNTO
Concorrência - Permissão de Uso - Lanchonetes
Termo de Homologação Nº 69, de 15 de setembro de 2020
Versam os autos sobre procedimento licitatório visando a contratação de empresa de Arquitetura e/ou Arquitetura/Engenharia
especializada e habilitada para elaborar os Documentos e Projetos necessários à realização das reformas dos gabinetes dos
desembargadores do edifício Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela ASJUADMDG (evento 3337622), acolho as sugestões propostas pelo Senhor
Diretor-Geral (evento 3338327), ao tempo em que HOMOLOGO a Concorrência 3/2020, haja vista o êxito do certame,
e ADJUDICO o objeto às licitantes abaixo relacionadas, conforme Atas da 1ª Sessão (eventos 3194304 e 3202635), 2ª Sessão
(eventos 3202653, 3203645 e 3205649) e 3ª Sessão (eventos 3312140 e 3321744), para que surtam os efeitos legais:
1) JAQUILEIA BARBOSA DE ARAÚJO, em relação ao Item 1 (Corregedoria Geral da Justiça), pelo valor mensal de R$ 358,00
(trezentos e cinquenta e oito reais) e total de R$ 21.480,00 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta reais); em relação ao Item 3
(Fórum da Comarca de Palmas), pelo valor mensal de R$ 2.080,00 (dois mil oitenta reais) e total de R$ 124.800,00 (cento e vinte
e quatro mil e oitocentos reais); em relação ao Item 5 (Escola Superior da Magistratura Tocantinense)), pelo valor mensal de R$
630,00 (seiscentos e trinta reais) e total de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais); e, em relação ao Item 6 (Tribunal
de Justiça), pelo valor mensal de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais) e total de R$ 117.000,00 (cento e dezessete
mil reais); e
2) P C ROCHA, em relação ao Item 2 (Anexo I do Tribunal de Justiça), pelo valor mensal de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais)
e total de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais).
Saliento que o valor global adjudicado, considerando o período integral de 60 (sessenta) meses, importa em R$ 331.680,00
(trezentos e trinta e um mil seiscentos e oitenta reais).
Encaminhem-se os autos sucessivamente à:
1. ASPRE para publicação do presente Termo de Homologação;
2. DCC para as providências pertinentes à formalização dos Termos de Permissão de Uso respectivos; e
3. DIADM para ciência e acompanhamento.
Concomitante, à COLIC para, caso necessário, instaurar novos autos, conforme item 2 da Decisão sob o evento 3294699.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1621/2020, de 15 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77351 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 253,22, relativo
ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº
2020/76950, no período de 05/09/2020 a 05/09/2020, com a finalidade de continuidade dos trabalhos, tendo em vista tempo
insuficiente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1622/2020, de 15 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77348 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 401,24, relativo
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, Palmas-TO, no período de
09/09/2020 a 11/09/2020, com a finalidade de conduzir equipe de manutenção, para trabalho corretivo no préldio do fórum da
referida comarca de Gurupi, conforme SEI 20.0.000000026-5.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1623/2020, de 15 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77326 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pedro Afonso-TO, no período de
04/09/2020 a 04/09/2020, com a finalidade de conduzir equipe de manutenção para realizar substituição no ar condicionado da
sala do Rack da referida comarca, conforme SEI 20.0.000000036-2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1624/2020, de 15 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77272 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de
03/09/2020 a 03/09/2020, com a finalidade de visando atender demanda da DINFR, conforme SEI: 20.0.000000035-4, coaduna
com a solicitação via sistema gestão frotas, sob o pedido de nº 75660.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1622/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 133/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000016838-7, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa Extimpalmas Comércio de Equipamentos de Segurança - Ltda, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada para recarga de extintores de incêndio com reposição de pecas e acessórios de
substituição e/ou manutenções diversas, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 133/2020 e
o servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo
67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até
a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1652/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 139/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000014323-6, celebrado por este
Tribunal de Justiça e a empresa X - Office Servi Ltda - ME?, que tem por objeto a ?contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de reforma de poltronas e sofás, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Joana Darc Batista Silva, matrícula 263644, como gestor do contrato nº 139/2020, e o servidor
Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula 352416, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº.
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua
completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1625/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77538 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marcileide Aires da Silva, Matrícula 991926, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do
Município de Origem-TO, no período de 21/09/2020 a 21/09/2020, com a finalidade de visita domiciliar e acompanhamento social
determinado no processo 0011412-37.2020.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1626/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77558 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Giselle Cardoso de Deus, Matrícula 990535, o valor de R$ 126,61, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Arraias-TO para Parana-TO, no
período de 22/09/2020 a 22/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000100272.2018.8.27.2709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1627/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77525 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ludimila Alves de Souza, Matrícula 990329, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para
Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 11/09/2020 a 11/09/2020, com a finalidade de visita domiciliar para análise
psicológica, determinada no processo 0002491-44.2019.8.27.2731.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1628/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77474 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marcella Maciel Uchoa, Matrícula 990290, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para Zona
Rural-TO, no período de 13/09/2020 a 13/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000209667.2019.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1629/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77557 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tiara Rodrigues de Carvalho, Matrícula 990085, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO para Presidente
Kennedy-TO, no período de 23/09/2020 a 23/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0004243-47.2020.827.2721.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1630/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77426 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elaine de Souza Sena Meireles, Matrícula 990298, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 18/09/2020 a 18/09/2020, com a finalidade de elaborar relatório psicológico,
determinado no processo 0011412-37.2020.8.27.2737.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1631/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77449 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Paulo da Silva Souza, Matrícula 358411, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do
Araguaia-TO, no período de 21/09/2020 a 21/09/2020, com a finalidade de elaborar estudo psicológico, determinado no processo
018713-31.2020.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1632/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77578 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rejane Feitoza de Sousa, Matrícula 357290, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Praia NorteTO, no período de 23/09/2020 a 23/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000221552.2014.827.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1633/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77396 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Brenda Rodrigues da Silva, Matrícula 990319, o valor de R$ 126,61, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miracema do Tocantins-TO para
Zona Rural-TO, no período de 17/09/2020 a 17/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0002096-67.2019.8.27.2726.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1634/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77394 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Cordeiro da Silveira Sousa, Matrícula 357928, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para
Praia Norte-TO, no período de 17/09/2020 a 17/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0001484-80.2019.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1635/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77480 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olga Raiza Pereira Borges, Matrícula 356461, o valor de R$ 379,83, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Rio
Sono-TO, no período de 23/09/2020 a 24/09/2020, com a finalidade de realizar acompanhamento de cumprimento de medida
socioeducativa, determinado no processo 00000506620198272739.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1636/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77389 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Edgar Henrique Hein Trapp, Matrícula 990124, o valor de R$ 126,61, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO para Santa Maria do
Tocantins-TO, no período de 12/09/2020 a 12/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0002205-60.2019.2733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1637/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77472 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Carrasco
Bonito-TO, no período de 20/09/2020 a 20/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0000655-41.2015.8.27.271.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1638/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77386 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, o valor de R$ 126,61, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Sitio
Novo do Tocantins-TO, no período de 21/09/2020 a 21/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 0001626-78.2019.8.2712.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1639/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77385 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Cordeiro da Silveira Sousa, Matrícula 357928, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para
Sampaio-TO, no período de 16/09/2020 a 16/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0002741-19.2014.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1640/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77574 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 49,34,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 15/09/2020 a
15/09/2020, com a finalidade de realizar manutenção e instalação de equipamentos de som, no prédio do fórum da referida
comarca de Dianópolis, conforme SEI 20.0.000000021-4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1641/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77653 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 49,34,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 16/09/2020
a 16/09/2020, com a finalidade de realizar manutenção e instalação de equipamentos de som e imagem, no prédio do fórum da
referida comarca de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 20.0.000000035-4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1642/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77667 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 225,29,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, Palmas-TO, no período
de 17/09/2020 a 18/09/2020, com a finalidade de realizar manutenção e instalação de equipamentos de som e imagem no prédio
do fórum da referida comarca de Wanderlandia, conforme SEI 20.0.000000047-8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1643/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77541 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Lima de Jesus , Matrícula 356037, o valor de R$ 886,27, relativo ao
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo AcordoTO, no período de 13/09/2020 a 16/09/2020, com a finalidade de realizar audiências de conciliação na comarca de Novo Acordo,
conforme SEI 20.0.000012763-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1644/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77371 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Adenilda da Silva, Matrícula 990169, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Zona Rural-TO, no
período de 14/09/2020 a 14/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 000475254.2019.827.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1645/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77370 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Adenilda da Silva, Matrícula 990169, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para TocantinopolisTO, no período de 15/09/2020 a 15/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0004752-54.2019.827.2707.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1646/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77365 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernanda Costa de Oliveira, Matrícula 359347, o valor de R$ 126,61, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Distrito do
Município de Origem-TO, no período de 14/09/2020 a 14/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no
processo 0000396.132020.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1647/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77333 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Crislene Farias dos Santos Souza, Matrícula 358079, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Alegre-TO para
Lavandeira-TO, no período de 14/09/2020 a 14/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0002526-30.2020.8.27.2711.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1648/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77363 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silvania Nazare da Silva , Matrícula 357444, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova Olinda-TO,
no período de 08/09/2020 a 08/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 001701587.2020.8.27.2706.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1649/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77290 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flor de Lyss Feitosa da Silva, Matrícula 356628, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinia-TO para Zona
Rural-TO, no período de 05/09/2020 a 05/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo
0009057-78.2020.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1650/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77369 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silmaria de Oliveira do Nascimento, Matrícula 356196, o valor de R$
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Conceicao do
Tocantins-TO para Arraias-TO, no período de 14/09/2020 a 14/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0001002-72.2018.8.27.2709.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1651/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77284 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mariza Dias de Castro Toro, Matrícula 990461, o valor de R$ 379,83, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Peixe-TO para Zona RuralTO, no período de 14/09/2020 a 15/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social no assentamento denominado PA Penha,
Fazenda Camaçari, distrito de Vila São Miguel, localizado a uma distância de 280 km da cidade de Peixe/TO, conforme
determinado no processo 0002915-43.2020.827.2734.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1652/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77340 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, o valor de R$ 253,22, relativo ao
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº
2020/76974, no período de 03/09/2020 a 03/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
5000100-80.2008.8.27.271.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1653/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77276 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rejane Feitoza de Sousa, Matrícula 357290, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Praia NorteTO, no período de 04/09/2020 a 04/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 500184204.2012.8.27.2710.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1654/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77264 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gabriela Liliana Medeiros Suarez, Matrícula 356980, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para Sitio
Novo do Tocantins-TO, no período de 12/09/2020 a 12/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 0003114-95.2020.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1655/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77246 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, o valor de R$ 126,61, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Sitio
Novo do Tocantins-TO, no período de 11/09/2020 a 11/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada
no processo 0001318-13.2017.8.27.2712.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1656/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77244 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, o valor de R$ 379,83,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO
para Esperantina-TO, no período de 11/09/2020 a 12/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0000291-35.2016.827.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1657/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77229 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria da Glória Vilas Boas de Oliveira Amorim, Matrícula 359306, o valor
de R$ 126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO
para Distrito do Município de Origem-TO, no período de 12/09/2020 a 12/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação
psicológica, determinada no processo 0000396-13.2020.8.27.2729.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1658/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77227 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Juliana Pereira Rodrigues, Matrícula 990239, o valor de R$ 126,61, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Lagoa do
Tocantins-TO, no período de 06/09/2020 a 06/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0001005-67.2018.827.2728.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1659/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77226 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Juliana Pereira Rodrigues, Matrícula 990239, o valor de R$ 126,61, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Aparecida do
Rio Negro-TO, no período de 05/09/2020 a 05/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0001005-67.2018.827.2728.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1660/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77330 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valéria Ribeiro Moura, Matrícula 355706, o valor de R$ 126,61, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Zona RuralTO, no período de 15/09/2020 a 15/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000317537.2016.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1661/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77424 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 379,83,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO
para Carrasco Bonito-TO, no período de 13/09/2020 a 14/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica,
determinada no processo 0000655-41.2015.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1662/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77422 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para
Zona Rural-TO, no período de 15/09/2020 a 15/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0003175-37.2016.8.27.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1663/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77391 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para
Praia Norte-TO, no período de 16/09/2020 a 16/09/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no
processo 0002215-52.2014.827.2710.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1664/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77387 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Odete Alves de Oliviera, Matrícula 354070, o valor de R$ 379,83,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do TocantinsTO para Itaguatins-TO, no período de 18/09/2020 a 19/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado nos
processos 0001145-79.2019.8.27.2724 e 0002175-18.2020.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1665/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77323 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Odete Alves de Oliviera, Matrícula 354070, o valor de R$ 126,61,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para
Itaguatins-TO, no período de 16/09/2020 a 16/09/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo
0002175-18.2020.8.27.2724.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 20.0.000016968-5
DISPENSA DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2020NE02979
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADA: Unik Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
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CNPJ: 13.994.860/0002-10
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa, de forma emergencial, para aquisição de Kit para teste rápido de
Imunocromatografia (3.500 unidades), teste imunológico para detecção da Covid-19 em amostra de soro, plasma e sangue
(insumos e acessórios ), visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Tocantins, no enfrentamento ao novo
Coronavírus.
VALOR TOTAL: R$ 87.430,00 (Oitenta e sete mil quatrocentos e trinta reais).
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 35
Fonte de Recursos: 0240
DATA DA EMISSÃO: 09 de setembro de 2020
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 20.0.000017760-2
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO: 2020NE02997
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário.
CONTRATADO: Fórum Nacional de Comunicação e Justiça.
CNPJ/CPF: 05.569.714/0001-39.
OBJETO: Empenho destinado à participação dos servidores Kézia Reis de Souza, Abelson Oliveira Ribeiro Filho, Marcelo
Santos Cardoso e Gabriela de Oliveira Almeida, no Seminário On-line de Comunicação & Justiça - Aprendizados da crise e boas
práticas do Sistema de Justiça, a ser realizado nos dias 15 e 16 de outubro, em plataforma digital.
VALOR TOTAL: R$ 1.170,00 (Hum mil cento e setenta reais)
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS.
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180.
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 22
Fonte de Recursos: 0240.
DATA DA EMISSÃO: 14 de setembro de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2020 – SRP
COM AMPLA CONCORRÊNCIA NO ITEM 1
COM COTA RESERVADA A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP NO ITEM 2
Processo nº 20.0.000018689-0 - UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 069/2020 - SRP
Tipo: Menor preço por Item.
Modo de Disputa: Aberto
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de aparelhos televisores.
Disponibilidade do Edital: Dia 16 de setembro de 2020. (www.comprasnet.gov.br)
Data da abertura da sessão: Dia 29 de setembro de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas - TO, 15 de setembro de 2020.
Letícia do Socorro Barbosa Azevedo
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2020 – SRP
EXCLUSIVO PARA ME/EPP NOS GRUPOS 02, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 18
AMPLA CONCORRÊNCIA NOS GRUPOS 01, 03, 05, 07, 11, 13, 15, 17
Processo nº 20.0.000001298-0 - UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 070/2020 - SRP
Tipo: Menor preço por Item/Grupo.
Modo de Disputa: Aberto
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Registro de Preços visando futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação,
remoção e recuperação de forros e paredes em divisórias de gesso acartonado, com emassamento, pintura acrílica, e outros
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serviços de criação, desmembramento de salas, bem assim fornecimento de materiais instalados, em atendimento às
necessidades das Comarcas do interior do Estado do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e nas Unidades Prisionais do
Estado?.
Disponibilidade do Edital: Dia 17 de setembro de 2020. (www.comprasnet.gov.br)
Data da abertura da sessão: Dia 30 de setembro de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas - TO, 15 de setembro de 2020.
Pregoeiro
Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Apostilas
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 157/2017
PROCESSO 17.0.000017992-2
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADO: Thiago Ferreira Araújo
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
I – Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 157/2017, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Thiago Ferreira Araújo, em virtude da solicitação do Credenciado, evento 3332322,
quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de
psicologia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi e cidade de Gurupi;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e cidade de
Cristalândia.
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº. 157/2017, aos Autos
Administrativo 17.0.000017992-2, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019.
III - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente
Instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 109/2017
PROCESSO 17.0.000008725-4
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Sâmya Viana Duarte
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
I – Fica alterado, com fulcro no§ 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 109/2017, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Sâmya Viana Duarte, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 3323569,
quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de
psicologia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Guaraí e cidade de Guaraí.
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e cidade de
Paraíso do Tocantins.
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 109/2017, aos Autos
Administrativos 17.0.000008725-4, bem como as disposições do Edital de Credenciamento nº 001/2016 e, subsidiariamente pela
Lei nº. 8.666/1993.
III - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente
Instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 198/2019
PROCESSO 19.0.000027265-8
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
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CREDENCIADA: Márcia Carol Bispo dos Anjos
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO:
I - Fica alterado, com fulcro no§ 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 198/2019, firmado entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Márcia Carol Bispo dos Anjos, em virtude da solicitação da Credenciada, evento
3337890, quanto à mudança da cidade que compõe o Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína para
prestação de serviços na especialidade de psicologia:
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguanã;
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína.
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 198/2019, aos Autos
Administrativos 19.0.000027265-8, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019.
III - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente
Instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.

Extratos de termos aditivos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2019
PROCESSO 19.0.000032778-9
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Fênix Assessoria & Gestão Empresarial - Ltda
OBJETO DO TERMO ADITIVO:
O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da suspensão parcial da execução dos serviços objeto do Contrato nº
204/2019 por mais 30 (trinta) dias, conforme Despacho nº 49726/2020, evento 3312964, bem como, a retificação do item 3.2, da
Cláusula Terceira do referido Contrato.
DA RETIFICAÇÃO:
Fica retificado do item 3.2, da Clausula Terceira do Contrato nº 204/2019, que passará a ter a seguinte redação:
"CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO:
[...];
3.2. O valor global do Contrato nº 204/2019, devido à suspensão de 4 (quatro) postos de serviço de garçom, pelo período de 29
de julho/2020 a 29 de agosto/2020, passará de R$ 474.216,60 (quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e
sessenta centavos), para R$ 461.855,16 (quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis
centavos)".
DA SUSPENSÃO:
As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da suspensão parcial da execução do Contrato nº 204/2019, pelo período de
30 (trinta) dias, a contar de 31 de julho/2020 a 29 agosto/2020, referente à prestação de serviços pela CONTRATADA de 4
(quatro) postos de serviço de garçom, devido à redução nos trabalhos presenciais pelo CONTRATANTE, em virtude da
pandemia do novo coronavírus - COVID-19.
DO VALOR DO CONTRATO:
O valor global do Contrato nº 204/2019, devido à suspensão de 4 (quatro) postos de serviço de garçom, pelo período de 30
(trinta) dias, a contar de 30 de agosto/2020 a 28 de setembro/2020, passará de R$ 461.855,16 (quatrocentos e sessenta e um
mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), para R$ 449.493,72 (quatrocentos e quarenta e nove mil,
quatrocentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos).
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.

Extratos de portarias de suprimento de fundos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 69/2018
PROCESSO 18.0.000007403-5
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: DSS Serviços de Tecnologia da Informação – Ltda
OBJETO DO TERMO ADITIVO:
O presente Instrumento tem por objeto a repactuação do Contrato nº 69/2018, com fulcro na Cláusula Décima Quinta, pelo IPCAE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
DA REPACTUAÇÃO:
Fica repactuado o Contrato nº 69/2018 utilizando-se como fator de correção o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial), acumulado no período de 12 (meses), de 02/2019 a 01/2020, que é de 4,34%, conforme previsto na Cláusula
Décima Quinta do Instrumento contratual, passando o valor mensal da contratação para R$ 25.329,14 (vinte e cinco mil trezentos
e vinte e nove reais e quatorze centavos)? e o global para R$ 303.949,70 (trezentos e três mil novecentos e quarenta e nove
reais e setenta centavos).
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1169.1128
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37
FONTE DE RECURSOS: 0100
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.

Extratos
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO 362/2016
PROCESSO 16.0.000014494-4
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
DESCREDENCIADO: Gilvalberson Rodrigues de Oliveira
OBJETO: Fica descredenciado, a partir da assinatura deste Termo, o psicólogo GILVALBERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA,
da prestação de serviços na especialidade de psicologia, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Colinas do Tocantins, devido o óbito do
Credenciado.
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 262/2020
PROCESSO 20.0.000018569-9
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Kênia Polva Coelho Ferreira
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 0100
e/ou
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.
EXTRATO DE TERMO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
PROCESSO 15.0.000012123-9
CONTRATO N.º 159/2016
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: G A Serviços de Apoio Administrativos para Terceiros Ltda - ME
OBJETO:
O presente Instrumento tem como objeto estabelecer a prorrogação da suspensão temporária da execução do Contrato nº
159/2016, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução (motorista) de
veículos oficiais cedidos, requisitados ou locados, para transportes de autoridades, servidores, equipamentos, móveis, materiais
e serviços gerais do Poder Judiciário, bem como atender demandas de deslocamento nas 42 (quarenta e duas) Comarcas do
Estado do Tocantins e eventuais viagens para outros estados.
DA SUSPENSÃO:
Fica prorrogada a suspensão da prestação dos serviços do Contrato n.º 159/2016 por mais 30 (trinta) dias, a contar do dia
31/08/2020, perfazendo o total de 120 (cento e vinte dias) de suspensão, desobrigando os contratantes das obrigações
assumidas no Instrumento contratual, salvo as despesas referente ao seguro de vida previsto em convenção coletiva da
categoria e suas incidências no valor de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos), mensal referente a cada posto de
serviço, considerando que o contrato comporta 6 (seis) postos de serviço, representando assim o valor mensal de R$ 8,70 (oito
reais e setenta centavos), conforme Memorando nº 2047/2020, evento 3313678, e documentos fornecidos pela CONTRATADA
constantes nos eventos 3319286 e 3319295.
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A retomada da execução do Contrato nº 159/2016, poderá ocorrer antes de findar o prazo designado no item 2.1, caso ocorra
mudança no cenário da pandemia, ou haja demanda iminente dos serviços pelo CONTRATANTE.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
Devido à suspensão temporária da execução do Contrato nº 159/2016, por 120 (cento e vinte dias), o prazo de vigência passará
de 12/10/2020, para 09/02/2021, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses de execução.
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 273/2020
PROCESSO 20.0.000019643-7
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CREDENCIADA: Quézia Arantes Soares
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia,
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação
resumida do extrato no Diário da Justiça.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 0100
e/ou
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 0240
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 586/2020, de 15 de setembro de 2020
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77680;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA, matrícula nº 205074, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem
prejuízo de suas funções, substituir a servidora LARA SANTOS DE CASTRO, matrícula nº 182742, ocupante do cargo efetivo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE GURUPI no período de 26/08/2020 a 30/08/2020, com o consequente pagamento,
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 587/2020, de 15 de setembro de 2020
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77679;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA, matrícula nº 205074, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem
prejuízo de suas funções, substituir a servidora LARA SANTOS DE CASTRO, matrícula nº 182742, ocupante do cargo efetivo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE GURUPI no período de 19/08/2020 a 25/08/2020, com o consequente pagamento,
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 588/2020, de 15 de setembro de 2020
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77678;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora GARDENIA COELHO DE OLIVEIRA, matrícula nº 197429, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem
prejuízo de suas funções, substituir a servidora LARA SANTOS DE CASTRO, matrícula nº 182742, ocupante do cargo efetivo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE GURUPI no período de 13/07/2020 a 17/07/2020, com o consequente pagamento,
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 378/2020, de 16 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 da servidora VERA LUCIA VIEIRA MOURA, matrícula nº 238543, relativas ao período aquisitivo
2014/2015, marcadas para o período de 15/09 a 14/10/2020, a partir de 15/09/2020 até 14/10/2020, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 589/2020, de 16 de setembro de 2020
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77721;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS, matrícula nº 84643, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para,
sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor EDUARDO ANTONIO SANTANA, matrícula nº 122080, ocupante do cargo
efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE ARAGUATINS no período de 14/09/2020 a 13/10/2020, com
o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
NELY ALVES DA CRUZ
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 590/2020, de 16 de setembro de 2020
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77757;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora LUIZA MONTEIRO VALADARES, matrícula nº 165839, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo
de suas funções, substituir o servidor SEBASTIAO CESAR PINTO DE SOUSA, matrícula nº 96829, ocupante do cargo efetivo
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PIUM no período de 05/08/2020 a 18/08/2020, com o consequente pagamento,
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 591/2020, de 16 de setembro de 2020
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77610;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora CASSIA DO BONFIM CONCEICAO GOMES, matrícula nº 217260, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para,
sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora ROSILEIDE GASPIO FREIRE, matrícula nº 122668, ocupante do cargo
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 15/08/2019 a 16/08/2019, com o consequente
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 592/2020, de 16 de setembro de 2020
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77604;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora CASSIA DO BONFIM CONCEICAO GOMES, matrícula nº 217260, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para,
sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora ROSILEIDE GASPIO FREIRE, matrícula nº 122668, ocupante do cargo
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 02/08/2019 a 02/08/2019, com o consequente
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 593/2020, de 16 de setembro de 2020
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77603;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora CASSIA DO BONFIM CONCEICAO GOMES, matrícula nº 217260, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para,
sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora ROSILEIDE GASPIO FREIRE, matrícula nº 122668, ocupante do cargo
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 28/07/2020 a 11/08/2020, com o consequente
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 594/2020, de 16 de setembro de 2020
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77618;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora CASSIA DO BONFIM CONCEICAO GOMES, matrícula nº 217260, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para,
sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora ROSILEIDE GASPIO FREIRE, matrícula nº 122668, ocupante do cargo
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 12/08/2020 a 08/11/2020, com o consequente
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
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ESMAT
Editais
EDITAL nº 067, de 2020 – SEI Nº 20.0.000019535-0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para ingresso e participação no curso Violência contra Criança e Adolescentes, a se realizar no período de 7 de
outubro a 23 de novembro de 2020, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados
à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS
Nome: Curso Violência contra Crianças e Adolescentes.
Objetivo: Capacitar os profissionais que atuam com as questões de violência contra as crianças e os adolescentes no Estado do
Tocantins, na busca de melhor qualificação das ações preventivas, de identificação e intervenção em situações de violência
contra crianças e adolescentes a partir do reconhecimento das diversas formas de violência, suas características e
consequências, sejam psicossociais ou legais, em uma perspectiva interdisciplinar.
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 16 a 25 de setembro de 2020.
Inscrições: Serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria Acadêmica da Esmat.
Público-Alvo: Servidores (efetivos e comissionados) do Poder Judiciário Tocantinense; conselheiros tutelares; servidores do
sistema de garantias de Direitos (Delegacias da Criança e do Adolescente; Ministério Público; Defensoria Pública e Instituto
Médico Legal).
Carga Horária: 70 horas
Modalidade: a Distância.
Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat.
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores.
2. VAGAS
2.1 Quantidade de Vagas: 250;
2.2 Distribuição das Vagas:
Público
Servidores (efetivos e comissionados) do Poder Judiciário Tocantinense
Conselheiros Tutelares

Nº de Vagas
70
100

Servidores do Sistema de Garantias de Direitos (Delegacia da Criança e do Adolescente)

20

Servidores do Sistema de Garantias de Direitos (Ministério Público)

20

Servidores do Sistema de Garantias de Direitos (Defensoria Pública)

20

Servidores do Sistema de Garantias de Direitos (Instituto Médico Legal)

20

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe
subsequente até que sejam totalmente preenchidas;
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem servidores (efetivos e comissionados) do Poder Judiciário Tocantinense com atuação em Processos que envolvem
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência; conselheiros tutelares em atuação; servidores do sistema de
garantias de Direitos (Delegacias da Criança e do Adolescente; Ministério Público; Defensoria Pública; e Instituto Médico Legal).
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades, no período de 7 de outubro a 23 de novembro de 2020,
a serem desenvolvidas na modalidade à distância, via Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat; para tanto, faz-se
necessária a disponibilidade de computador ou de equipamento compatível para acesso ao AVA, com conexão à internet;
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por email aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.3 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessário
assistir às videoaulas; participar dos fóruns e chats; realizar atividades, como leitura dos textos propostos, exercícios de fixação,
acesso aos links, bem como o cumprimento dos prazos para realização das avaliações;
4.4 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail aos professores, ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
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4.5 Durante o processo, os alunos deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o desenvolvimento das
atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como: videoaulas, fóruns, chats, leitura, produções e
realização das avaliações, de acordo com o exigido pelos professores;
4.6 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório este gerado
automaticamente pelo Sistema, de acordo com as ações realizadas pelo aluno no decorrer do curso;
4.7 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a
75% de aproveitamento;
4.8 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelos
professores e servirão de respaldo para a certificação dos concluintes;
4.9 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT);
4.10 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do curso.
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Período

Horário

De 7 a 18/10/2020

Livre

De 18 a 28/10/2020

Livre no AVA

De 29/10 a 5/11/2020

Livre no AVA

De 6 a 13/11/2020

Livre no AVA

Conteúdo Programático e Atividades
MÓDULO 1: DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES
Conceito de direitos humanos; Declaração Universal dos Direitos Humanos;
Convenção sobre os Direitos da Criança e seus Protocolos Facultativos;
Mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos; Tratados
Internacionais e Documentos Referenciais.
Doutrina da proteção integral; Princípio da prioridade absoluta;
Responsabilidade tripartite; Sujeitos de direitos; Condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento; Direito à participação; Direitos fundamentais; Proteção
contra a violência sexual.
Atividades de autoestudo dirigido, interação e avaliação no Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), devendo o aluno assistir às videoaulas; interagir
com o docente e demais alunos via fórum e chat; leitura dos textos; acesso
aos links; realizar atividades de avaliação.
Facilitador de Aprendizagem – Doutor Gustavo Paschoal T. C. Oliveira
MÓDULO 2: MARCOS CONCEITUAIS E DADOS RELEVANTES
Conceito de violência; Expressões de violência contra crianças e
adolescentes: física, psicológica, negligência, violência institucional e
violência sexual.
Análise do cenário do enfrentamento da violência contra crianças e
adolescentes no Tocantins.
Atividades de autoestudo dirigido, interação e avaliação no Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), devendo o aluno assistir às videoaulas; interagir
com o docente e demais alunos via fórum e chat; leitura dos textos; acesso
aos links; realizar atividades de avaliação.
Facilitadora de Aprendizagem – Mestra Márcia Mesquita Vieira
MÓDULO 3: POLÍTICA PÚBLICA, INTERSETORIALIDADE E O SISTEMA
DE GARANTIA DE DIREITOS
Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e
Adolescentes; Planos e Políticas correlatos (convivência familiar e
comunitária, enfrentamento ao trabalho infantil, SINASE); Plano/Política
Estadual.
Atuação em rede; Eixo do SGD – promoção, defesa e controle; papéis das
instituições; a participação do público demandatário.
Atividades de autoestudo dirigido, interação e avaliação no Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), devendo o aluno assistir às videoaulas; interagir
com o docente e demais alunos via fórum e chat; leitura dos textos; acesso
aos links; realizar atividades de avaliação.
Facilitador de Aprendizagem – Mestra Priscila Madruga Ribeiro Gonçalves
MÓDULO 4: SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Políticas públicas de efetivação dos direitos fundamentais de crianças e
adolescentes; Responsabilidade tripartite; Dever de cuidado; Poder familiar;
Direito à convivência familiar e comunitária.
Papel da Assistência; Papel da Saúde; Papel da Educação; Papel do
Conselho Tutelar.
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Atividades de autoestudo dirigido, interação e avaliação no Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), devendo o aluno assistir às videoaulas; interagir
com o docente e demais alunos via fórum e chat; leitura dos textos; acesso
aos links; realizar atividades de avaliação.
Facilitadora de Aprendizagem – Mestra Julianne Freire Marques
MÓDULO 5: PROTEÇÃO – PAPEL DE TODOS
O direito ao desenvolvimento saudável; o dever da notificação. A mediação
de conflitos no enfrentamento da violência nas escolas.
Medidas Protetivas; Cuidados na investigação para reduzir o dano causado à
vítima; atribuições dos órgãos de defesa. Estrutura judicial. Legislação e
Livre no AVA
canais de notificação.
Atividades de autoestudo dirigido, interação e avaliação no Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), devendo o aluno assistir às videoaulas; interagir
com o docente e demais alunos via fórum e chat; leitura dos textos; acesso
aos links; realizar atividades de avaliação.
Facilitadora de Aprendizagem – Mestra Julianne Freire Marques
Carga Horária Total 70 horas-aula

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

Palmas-TO, 16 de setembro de 2020.

EDITAL nº 068, de 2020 – SEI Nº 20.0.000019535-0
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas
gerais para para Seleção de Tutor(a), para atuar no curso Violência contra Crianças e Adolescentes, a se realizar no período
de 7 de outubro a 23 de novembro de 2020, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais
aplicados à espécie, conforme segue:
1. DADOS GERAIS DA SELEÇÃO
Objetivo: Selecionar tutor(a) para atuar como mediador entre a Esmat, alunos e professores, nas modalidades presencial e à
distância, durante a realização do curso Violência contra Crianças e Adolescentes, a se realizar no período de 7 de outubro a
23 de novembro de 2020, bem como acompanhar as atividades dos discentes conforme cronograma do curso, interagir e
responder aos questionamentos dos alunos nos fóruns e chats (web tutorias), apoiar o professor no desenvolvimento das
atividades docentes, em sala, e por meio do ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat.
Inscrições: As inscrições para o processo seletivo ocorrerão no período de 16 a 22 de setembro de 2020, disponível, via web,
no Portal da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Somente serão aceitas inscrições realizadas via Portal Esmat, no endereço web esmat.tjto.jus.br, depois de concluído o
preenchimento do formulário, via web, a inscrição será automaticamente confirmada na tela do sistema, sendo que sua validação
está condicionada ao envio da documentação pelo e-mail nucas@tjto.jus.br
Envio da Documentação: A documentação deverá ser enviada para o e-mail nucas@tjto.jus.br até o dia 23 de setembro de
2020. O envio desta em data posterior sujeitará à desclassificação do candidato.
Resultado da Seleção: 29 de setembro de 2020, no Portal da Esmat.
Número de Vagas: Duas vagas para atuação imediata + duas vagas para cadastro reserva.
Público-Alvo: Magistrados e servidores (efetivos ou comissionados) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, lotados no
Tribunal de Justiça ou em uma das comarcas do Estado.
2. DADOS GERAIS DO CURSO
Período de Realização do Curso: de 7 de outubro a 23 de novembro de 2020, podendo ser alterado sem comunicação prévia.
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3. REQUISITOS PARA A ADMISSÃO
3.1 Ser magistrado ou servidor do Tribunal de Justiça do Tocantins, em exercício;
3.2 Ser graduado em Direito;
3.3 Ter pós-graduação lato sensu na área de Direito;
3.4 Ter formação como Tutor(a) em Educação à Distância, com no mínimo 40 horas-aula, e discriminado o conhecimento em
Moodle.
3.5 Documentação obrigatória a ser envida para o e-mail nucas@tjto.jus.br
a) Comprovante da inscrição realizada via Portal Esmat, gerado em PDF no ato da inscrição;
b) Currículo Lattes completo e atualizado com no máximo 60 dias;
c) Cópia do Diploma de graduação em Direito (ou certidão de conclusão de curso superior emitida em período não superior a 6
meses);
d) Cópia do Diploma Pós-Graduação Lato Sensu na área de Direito (ou certidão de conclusão de curso superior emitida em
período não superior a 6 meses);
e) Cópia da Carteira de identidade ou documento equivalente, com foto, com o número do CPF;
f) Certidão emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas que comprove o vínculo como magistrado ou servidor do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, em exercício;
g) Cópia do certificado de formação como tutor(a) em Educação à Distância, com no mínimo 40 horas-aula, e discriminado o
conhecimento em Moodle.
3.6 A ausência do envio da documentação constante no item 3.5 sujeitará a desclassificação imediata do candidado.
3.7 Não será aceita a inscrição de magistrado ou servidor que tenha atuado como tutor(a) em qualquer atividade ofertada pela
Esmat nos anos 2019 e 2020.
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 A seleção constará de uma única etapa: avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório;
4.2 Da avaliação curricular
4.2.1 O candidato deverá entregar o Currículo Lattes, atualizado até o mês de setembro de 2020, (cadastrado na base do CNPq),
e a documentação que comprove as informações nele expressas, a ser avaliada de acordo com a descrição contida no Anexo 1
deste Edital;
4.2.2. Não será aceito, em hipótese alguma, documento enviado fora do prazo;
4.3. Dos critérios de desempate
4.3.1 Em caso de empate, terá preferência o(a) candidato(a) com mais experiência como tutor(a) em Instituições de Ensino
Superior;
4.3.2 Persistindo o empate, terá preferência o(a) candidato(a) mais velho(a);
4.4 Do resultado
4.4.1 O resultado final será divulgado no Portal da Escola Superior da Magistratura Tocantinense esmat.tjto.jus.br;
4.4.2 A ordem de classificação dos candidatos aprovados será determinada pela soma da pontuação, conforme Anexo 1 deste
Edital;
4.5 Da banca de seleção
O processo de seleção e avaliação será realizado pela Comissão de Elaboração de Diretrizes e Normas da Educação à
Distância da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
5. DA FUNÇÃO
5.1 Atividade: Tutor(a) do Curso Violência contra Crianças e Adolescentes;
5.1.1 Resumo das Atividades:
1. Acompanhar, avaliar e orientar os alunos em todas as atividades do curso Violência contra Crianças e Adolescentes,
via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e Grupo de WhatsApp da Esmat;
2. Dispor de computador e internet em sua residência, para realização de atendimento ao(à) aluno(a), via Ambiente Virtual
de Aprendizagem da Esmat;
3. Acompanhar e auxiliar no desenvolvimento teórico-metodológico do curso;
4. Acompanhar e auxiliar nas atividades didático-pedagógicas (interatividade e avaliação) do curso;
5. Auxiliar a Coordenação e o(a)s professor(a)s na preparação das atividades de interação e avaliação dos(as) alunos(as);
6. Atender e orientar os(as) alunos(as) nas questões teórico-metodológicas do curso;
7. Acompanhar as atividades presenciais a serem desenvolvidas em calendário próprio do curso;
8. Auxiliar no processo de customização do Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA-Moodle, sendo obrigatório o
conhecimento de todas as ferramentas disponíveis no ambiente;
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9. Auxiliar o(a)s professor(a)s no processo de correção das atividades realizadas pelos(as) alunos(as), via Ambiente Virtual
de Aprendizagem;
10. Interagir, diariamente, com os(as) alunos(as) via ferramentas de interatividade (fóruns, chats e outros);
11. Sanar dúvidas diversas oriundas de questionamento dos alunos(as) referentes ao Curso Violência contra Crianças e
Adolescentes;
12. Auxiliar na análise de processos internos oriundos de requerimentos dos(as) alunos(as) do curso;
5.2 A carga horária total de atividades de cada tutor(a) será de até 25 horas total, podendo ser distribuída diariamente, a ser
cumprida fora do horário de expediente do(a) magistrado(a) ou servidor(a);
5.2.1. Não será pago nenhum valor superior ao da carga-horária destinada à tutoria do curso. A remuneração será calculada com
base no relatório eletrônico gerado pelo sistema de monitoramento de acesso ao AVA e de efetivo trabalho desenvolvido;
5.2.2. Caso o(a) tutor(a) deixe de cumprir a carga horária definida no item 5.2.1, o cálculo para fins de pagamento será feito de
acordo com o quantitativo de horas executadas, conforme relatório eletrônico gerado pelo sistema de monitoramento de acesso
ao AVA, a ser expedido pela Supervisão Administrativa e Tecnológica da Esmat, descrito no item 5.4;
5.3 O(a) tutor(a) atuará apenas durante o desenvolvimento do curso para o qual foi selecionado(a);
5.4 A remuneração pelas atividades desenvolvidas será realizada de acordo com a Portaria nº 2.390, de 24 de julho de 2014, que
fixa os valores remuneratórios para o desempenho das atividades de tutor(a) no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, assim como a Instrução Normativa nº 001, de 29 de abril de 2014, que disciplina a remuneração por encargo das
atividades acadêmicas, no âmbito da Esmat.
5.5 As atividades de tutoria, não deverão prejudicar a jornada de trabalho normal, sendo assegurada a concessão de jornada
especial, se for o caso, vinculada à compensação de horário;
5.6 O(A) tutor(a) deverá assinar TERMO DE CIÊNCIA – RQ 15.7 (conforme Instrução Normativa nº 1, de 2014, da Esmat), de
que a realização de suas atividades de tutoria no curso mencionado não acarretará prejuízos para a jornada de trabalho normal
ou que haverá compensação de horário, na forma estabelecida no art. 98, § 4º, da Lei nº 8.112, de 1990, com a devida ciência
da chefia imediata; o TERMO DE COMPROMISSO ATIVIDADE DOCENTE REMUNERADA – RQ 15.6 e o TERMO DE
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E PUBLICAÇÃO – RQ 15.1;
5.7 Os pagamentos das tutorias ficarão condicionados ao preenchimento da DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE
ACADÊMICA – RQ 15.8 (conforme Instrução Normativa nº 1, de 2014, da Esmat), que deverá ser assinada pelos(as)
contratados(as) e atestada pela Coordenação do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores (NUCAS),
responsável pela realização da atividade acadêmica.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital e no Regimento Interno da
Esmat;
6.2 Desde a inscrição até a conclusão do presente processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá acompanhar convocações e
comunicados pelo Portal Esmat esmat.tjto.jus.br;
6.3 A desistência da atividade de tutoria deverá ser encaminhada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do curso;
6.4 Caso não tenha magistrados(as) ou servidores(as) selecionados(as) para as atividades de Tutoria , a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) selecionará os(as) candidatos(as) com base no banco de tutores(as) da Escola, que tenham
formação superior e formação como tutor(a) para atuação durante o desenvolvimento do curso, com os mesmos direitos e
obrigações contidos neste Edital;
6.5 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras da seleção, porventura suscitados, deverão ser
encaminhados à Banca de Seleção, situada na sede da Esmat, localizada na Avenida Theotônio Segurado, Plano-Diretor Norte,
AANE 40, QI-01, Lote 03. CEP: 77006-332, Palmas-TO.
Palmas-TO, 16 de setembro de 2020.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
Anexo I do Edital nº 068, de 2020
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ANALISADOS E SUAS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES PARA O PROCESO
SELETIVO
Indicadores e Critérios

Pontuação por
título

Pontuação
Máxima

Comprovante de Conclusão de Curso de Especialização Lato ou Stricto Sensu (caso o
candidato tenha apenas um certificado de pós-graduação lato sensu, essa será
considerada apenas para o critério definido na letra d do item 3.5)

1

2,0
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Experiência como Docente nos anos 2017, 2018, 2019 e 2020 – 1 experiência por
semestre.

0,5

2,0

Experiência como tutor(a) presencial ou à distância, com no mínimo 12h de atividades,
nos anos 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019.

0,5

2,0

Participação em Eventos/Cursos promovidos pela Esmat nos anos 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020, com no mínimo 16 horas-aula.

0,5

4,0

Pontual Total

10,0

EDITAL nº 069, de 2020 – SEI Nº 20.0.000012265-4
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº
047, de 2019 – SEI Nº 20.0.000012265-4, publicado no Diário da Justiça nº 4770, do dia 10 de julho de 2020, pp. 42/43, referente
ao curso Noções Introdutórias Sobre o Depoimento Especial e Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes no
Sistema de Justiça – Turma II –, modalidade EaD, prrogando o prazo de realização do curso até o dia 25 de setembro de 2020.
Palmas-TO, 16 de setembro de 2020.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 070, de 2020 – SEI Nº 20.0.000009440-5
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº
033, de 2020 – SEI Nº 20.0.000009440-5, no Diário da Justiça nº 4744, do dia 2 de junho de 2020, pp. 61/65 e 81, referente ao
curso Curso Ciclo de Desenvolvimento da Inteligência Correcional, modalidade EaD, prrogando o prazo de realização do
curso até o dia 21 de setembro de 2020.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat

Palmas-TO, 16 de setembro de 2020.
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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.

