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

Processo n.0000654-70.2021.8.27.2702– Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: VILMA RODRIGUES CAMPOS - ME
Advogado: Dr. Juarez Miranda Pimentel/TO00324B
Requerido: JESSICA DANIELA REIS BRANDAO
Advogado: Nihil
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487,
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos
do artigo 90, §3º, do CPC.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
Processo n.0000034-58.2021.8.27.2702– Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO
Advogado: Dr. Joao Paulo Gomes dos Santos/GO050050
Requerido: RAFAEL FERREIRA MIRANDA
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487,
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos
do artigo 90, §3º, do CPC.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
Processo n.0000054-49.2021.8.27.2702– Cumprimento de sentença
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO
Advogado: Dr. Joao Paulo Gomes dos Santos/GO050050
Requerido: WILLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487,
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos
do artigo 90, §3º, do CPC.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
Processo n.0000663-32.2021.8.27.2702– Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: VILMA RODRIGUES CAMPOS - ME
Advogado: Dr. Juarez Miranda Pimentel/TO00324B
Requerido: ELZA BISPO DA SILVA
Advogado: Nihil
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487,
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos
do artigo 90, §3º, do CPC.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito
Processo n. 0000030-21.2021.8.27.2702– Cumprimento de sentença
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO
Advogado: Dr. Joao Paulo Gomes dos Santos/GO050050
Requerido: WILLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487,
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos
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do artigo 90, §3º, do CPC.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
Processo n. 0000283-09.2021.8.27.2702 – Execução de Título Extrajudicial
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO
Advogado: Dr. Joao Paulo Gomes dos Santos/GO050050
Requerido: ELISIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487,
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos
do artigo 90, §3º, do CPC.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito’’.
Processo n.0000747-33.2021.8.27.2702– Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Requerente: THAYNARA OLIVEIRA BOTELHO
Advogado: Dr. Alex da Silva Freitas / GO048648
Requerido: JOSÉ ROBERTO COELHO PEREIRA
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487,
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos
do artigo 90, §3º, do CPC.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito’’
Processo n. 0000731-79.2021.8.27.2702 – Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO
Advogado: Dr. Joao Paulo Gomes dos Santos/GO050050
Requerido: PEDRO LOURENÇO DO NASCIMENTO e LUCIENE FARIAS DO NASCIMENTO.
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487,
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos
do artigo 90, §3º, do CPC.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.

ANANÁS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais da
Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM
PRAZO DE 15 DIAS virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, se processam os autos de
Medidas Protetivas de Urgência nº 0000538-61.2021.8.27.2703/TO, que o Ministério Público, como Autor move em desfavor
JÚLIO CÉSAR COELHO DE SOUSA, brasileiro, união estável, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 14.10.2000, natural de
Ananás/TO, filho de Juverci Coelho de Sousa e Ana Claudia Soares de Sousa, portador do RG nº 1.507.206 SSP/TO, com
endereço no Povoado Tapuio, município de Ananás/TO, atualmente com endereço incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da presente ação, para que, querendo, no prazo legal de (cinco) dias (contados da citação), CONTESTAR O
PEDIDO E INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, via advogado ou Defensoria Pública, bem como, fica o mesmo
por esse meio INTIMADO, para que cumpra as medidas protetivas fixada na decisão proferida no evento 06 nos autos, cuja parte
dispositiva final é o seguinte:” Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao suposto agressor JÚLIO CÉSAR
COELHO DE SOUSA, no curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial: a) Está proibido de se aproximar da
vítima, bem como das testemunhas, devendo manter distância mínima destes de 300 (trezentos) metros, ainda que seja em lugar
público; b) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Está
proibido de frequentar determinados lugares, como o local de trabalho da vítima, igrejas, feiras, casa de amigos, clubes,
supermercados, praças, bem como outros próximos à residência da mesma ou por ela usualmente frequentados, a fim de
preservar a integridade física e psicológica da ofendida. d) Afastamento do lar onde a requerente reside, com apoio da força
policial, caso necessário para efetivação da medida. Ficará o requerido advertido de que o descumprimento da decisão poderá
ensejar a decretação da prisão preventiva, caso não esteja legalmente preso, sem prejuízo de outras medidas legais, com a nova
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redação da Lei 12.403/2011 (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha). Advirta-se a
vítima de que deverá comunicar à Delegacia de Polícia de Plantão (nos finais de semana e feriados) ou a este Juízo (nos dias de
expediente) tanto o eventual descumprimento das medidas protetivas pelo suposto agressor, quanto cessação da situação de
violência ocorrida durante a eficácia da medida. O Sr. Oficial de Justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem
condições de constituir advogado. Caso a mesma informe que não tem capacidade financeira, deverá certificar, orientando-a a
procurar a Defensoria Pública, ficando esta desde já nomeada para patrocinar os interesses da vítima. Advirta-se a vítima que,
caso queira apresentar queixa-crime em desfavor do requerido, deverá comparecer à Defensoria Pública, no prazo decadencial
de 06 (seis) meses, a contar da data em que tomou conhecimento de quem é o suposto autor do crime, que se coaduna com a
data dos fatos. Intime-se o requerido, para cumprirem imediatamente a presente decisão e citem-se para, querendo, contestar no
prazo de 05 (cinco) dias e indicar as provas que pretenda produzir (art. 802 do CPC), sob pena de se presumirem verdadeiros os
fatos relatados pela ofendida (ART. 285 E 319 DO CPC). Caso o requerido não tenha condições de constituir advogado deverão
procurar a Defensoria Pública local ou informar em Juízo, no prazo acima estabelecido. Transcorrido o prazo para contestação
não havendo manifestação do requerido, o que deverá ser certificado, os autos deverão ser conclusos (itens 15.4.8 e 15.4.8.1.
do Manual de Rotina de Procedimentos Penais, elaborado pela Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Tocantins.
Servirá a presente decisão de mandado, sendo entregue uma cópia ao requerido e outra à vítima, sendo facultado ao Sr. Oficial
de Justiça diligenciar com as prerrogativas do art. 172, § 2º do CPC. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público (artigos 19, §
1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006). Intime-se a vítima para manter seu endereço atualizado nos autos, sob pena de
extinção da medida por falta de interesse. Intimem-se. Cumpra-se. Ananás - TO, 14 de maio de 2021. Herisberto e Silva Furtado
Caldas – Juiz de Direito. E para que ninguém alegue ignorância mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado
uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de
Ananás, Estado do Tocantins, aos 14 de julho de 2021. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiza de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais
da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
vir ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR O ACUSADO DIMAEL ALMEIDA MARTINS, brasileiro,
solteiro, agricultor, nascido aos 30.07.1979, com 41 anos, com endereço na Chácara 1º de Fevereiro, Assentamento Canoa, no
município de Riachinho/TO, atualmente com endereço incerto e não sabido, da sentença proferida no evento 22, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL Nº 0000567-14.2021.8.27.2703/TO. CUJA PARTE
DISPOSITIVA FINAL É O SEGUINTE: “Diante do exposto, com fulcro no art. 344 c/c art.355, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas in limine,
com a ressalva de decisão posterior em contrário ou até o trânsito em julgado da ação principal. Intime-se a vítima e o réu.
Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo .Publique-se. Registrese. Intimem-se. Cumpra-se. Ananás/TO, 22 de maio de 2021. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - JUIZ DE DIREITO.
E para que ninguém alegue ignorância mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do
Tocantins, aos 14 de julho de 2021. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais
da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
vir ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR A VÍTIMA JOSÉ CARVALHO SILVA, brasileiro, casado,
inscrito no CPF nº 004.440.323-20, e RG nº15341082000-0 SSP-MA, podendo ser intimado no seguinte endereço, Rua Pedro
Freitas, nº 132, Centro, Wnadelândia-TO, atualmente com endereço incerto e não sabido, da sentença proferida no evento 55,
nos autos de AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000044-70.2019.8.27.2703/TO. CUJA PARTE DISPOSITIVA
FINAL É O SEGUINTE: “DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para
condenar o acusado PROPÉCIO MAURÍCIO DA SILVA BRITO pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave, por
duas vezes e embriaguez ao volante. DA APLICAÇÃO 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,
necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas
de diminuição e de aumento. Do crime de lesão corporal de natureza grave em relação a vítima ALDEMIR MARINHO
CARNEIRO. A culpabilidade do agente se mostra normal para espécie. O réu não registra antecedentes criminais. Não vislumbro
elementos suficientes nos autos para averiguar a sua conduta social e sua personalidade. O motivo do crime não deve ser
valorado. A circunstância em que ocorreu o crime não merece valoração. As consequências do crime são próprias da espécie
delitiva. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito. Assim, fixo ao réu a pena-base de 02 (dois) anos de
reclusão, mínimo legal. Incide a atenuante da confissão, a qual, porém, não enseja a redução da pena-base aquém do mínimo
legal. Não há agravante. Não há causa de aumento, nem de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02
(dois) anos de reclusão. Do crime de lesão corporal de natureza grave em relação a vítima JOSÉ CARVALHO SILVA.
A culpabilidade do agente se mostra normal para espécie. O réu não registra antecedentes criminais. Não vislumbro elementos
suficientes nos autos para averiguar a sua conduta social e sua personalidade. O motivo do crime não deve ser valorado.
A circunstância em que ocorreu o crime não merece valoração. As consequências do crime são próprias da espécie delitiva.
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O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito. Assim, fixo ao réu a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão,
mínimo legal. Incide a atenuante da confissão, a qual, porém, não enseja a redução da pena-base aquém do mínimo legal. Não
há agravante. Não há causa de aumento, nem de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de
reclusão. Pena final em relação aos crimes de lesão corporal de natureza grave. Pela regra do concurso formal, quando o
agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se
iguais, como na hipótese, somente uma delas, mas aumentada, de um sexto até metade (art. 70, CP). Assim sendo, aplico ao
réu apenas uma das penas fixada em razão do crime de lesão corporal de natureza grave, qual seja 02 (dois) anos de reclusão,
a qual aumento em 1/6 (um sexto), de modo que resulta a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Do
crime de embriaguez ao volante. A culpabilidade do agente se mostra normal para espécie. O réu não registra antecedentes
criminais. Não vislumbro elementos suficientes nos autos para averiguar a sua conduta social e sua personalidade. O motivo do
crime não deve ser valorado. Não há circunstâncias que possam ser utilizadas em prejuízo do réu. As consequências do crime
são próprias da espécie delitiva. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito. Assim, fixo ao réu a penabase 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias multa e proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo período da condenação. Incide a atenuante da confissão, a qual, porém, não enseja a redução da pena-base
aquém do mínimo legal. Não há agravante. Não há causa de diminuição nem de aumento da pena, razão pela qual torno
definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias multa e proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor pelo período da condenação. PENA FINAL: Ficam assim estabelecidas as penas definitivas em 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 129, §2º, III, do CP; e em 06 (seis) meses de detenção,
10 (dez) dias multa e proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período da condenação,
pela prática do crime tipificado no art. 306, do CTB. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto, consoante dispõe o art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. Verifico que na situação em debate se revela cabível a aplicação
da substituição da pena privativa em liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado preenche os requisitos alinhados no
art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à reprovação do crime. Portanto, em observância aos artigos 44,
§2º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritiva de
direitos, o que deverá ser definida pelo Juízo da Execução. Ausentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, deixo de decretar a
prisão preventiva do réu. Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados, haja vista que as partes
celebraram acordo nos autos nº. 00007905220188272741 à pretendida reparação, ficando combinado o pagamento de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada vítima, devidamente homologado por sentença, conforme certificado no Evento53.
Isento o réu do pagamento das custas processuais. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se o recolhimento do
valor atribuído a título de pena de multa (art. 686, CPP), expeça-se guia de execução da pena e comunique-se ao Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como ao
Instituto de Identificação. Intimem-se. Após o cumprimento de todas as providencias elencadas e certificado o transito em julgado
da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas necessárias. Cumpra-se. Ananás/TO, 26 de fevereiro de 2021.
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - JUIZ DE DIREITO. E para que ninguém alegue ignorância mandou expedir o
presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E
PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 15 de julho de 2021. Eu, Solange R. Damasceno,
Escrivã Judicial digitou e subscreveu.

ARAGUAINA
2ª vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - 30 DIAS
Gratuidade da Justiça: (X) Não
Processo n.0021902-56.2016.827.2706
Autor: BANCO BRADESCO S/A
Reu: LAINE ALVES FARIA DORNELES
Reu: EDNEY DORNELES
Reu: SELVAT - SERVIOS DE ELETRIFICAÇÃO LOCAÇÃO DE VEiCULOS E TRANSPORTES LTDA
Juizo da 20 Vara Civel de Araguaina, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de
Citaao, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este JuIzo da 2' Vara CIvel, o feito
da A9?o de Execu o de Titulo Extrajudicial, protocolo no 0021902-56.2016.8.27.2706 e chave do processo n.164922882616,
ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITAM-SE a parte executada/requerida EDNEY DORNELES
(CPF 308.385.681-49) e ELAINE ALVES FARIA DORNELES (CPF 396.856.591-68 ), atualmente em lugar incerto e no sabido,
por todos os termos da a?o, para que no prazo de 03 (trs) dias efetue o pagamento do valor total da divida, no montante de R$
200.657,16 (duzentos mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), acrescido de corre9?o monetria, das
custas, das despesas processuais e dos honorrios advocaticios, ou, em igual prazo, nomeie bens passIveis de penhora, sob
pena de nao o fazendo ser penhorados livremente bens que bastem a garantir a execu9?o, dividas estas representadas pelo
contrato n 9656629. INTIMA-SE a parte executada/requerida acima nominada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS
(NCPC, art. 915); (i) oferecer EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crdito do exequente e, comprovando o dep6sito de 30% (trinta
por cento) do valor em execu9?o, inclusive custas e honorrios de advogado, REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE
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EM ATE 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de corre?o monetria e de juros de 1% (um por cento) ao mes. Tudo em
conformidade com respeit'vel despacho do evento 103. E para que ningu'm possa alegar ignor?ncia, mandou expedir o presente
edital, o qual ser? publicado no Dirio da Justi9a, al6m de ser afixado no placar do F6rum local. DADO E PASSADO nesta Cidade
e Comarca de Aragualna, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mes de agosto do ano de dois mil e vinte (25/08/2020).
Eu, J6silLya Barbosa Sales, T6cnica Judiciria, que conferi e digitei.Lilian Bessa olinto - Juiza de Direito.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição, Processo nº
00304757820198272706, ajuizada por VIGONATO ARAÚJO LOPES, brasileiro, convivente em união estável, pedreiro, portador
do Registro Geral nº. 1.335.150, SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº. 822.305.521- 04, sem endereço
eletrônico, residente e domiciliado na Rua Fortes Maia, nº 73, Quadra 02, Setor Novo Horizonte, Araguaína, Estado do Tocantins,
em face de EUZENI BEZERRA DE ARAÚJO LOPES, brasileira, casada, aposentada, portadora do Registro Geral nº. 2.116.359,
SSP/GO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 008.591.831-81, residente no endereço acima, cujo assento de
casamento foi lavrado sob o número 028175 01 55 1966 2 00010 017 0001657 76, junto ao Cartório de Registro Civil de GurupiTO, residente no endereço acima, acometica/diagnosticada com diabetes, esquizofrenia e depressão. Pela Juíza, no evento 28,
foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 1.767 e seguintes
do Código Civil, acolho integralmente o parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e nomeio VIGONATO
ARAÚJO LOPES, como curador de sua genitora Euzeni Bezerra de Araújo Lopes, em substituição ao anteriormente nomeado. O
curador nomeado deverá ser intimado para prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica o
curador dispensado de especialização de hipoteca, porém deverá prestar contas da administração do encargo e disposição de
bens deverá pleitear judicialmente. Expeça-se mandado para inscrição no Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o
assento de nascimento da interditada (art. 755, §3º, CPC/15). Advirto ao Curador de que não poderá, por qualquer modo,
alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes a interditanda, sem autorização judicial, devendo os valores
que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. Oficie-se ao INSS para informar a alteração
do curador da interditada, encaminhando cópia desta sentença. Lavre-se o respectivo termo. Defiro a gratuidade judiciária a
ambas as partes. Sem custas. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Transitada
em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se". E, para que não aleguem ignorância,
mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 14/07/2021. Eu, Ana Cláudia Sousa Silva, Técnica Judiciária que o digitei e conferi.

3ª vara cível
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS
A Doutora Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, MMa. Juíza de Direito - em substituição - 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 001434144.2017.8.27.2706, Chave nº 637055702617, proposta por QUITERIA MARIA CARDOSO COSTA, em desfavor de ESPÓLIO
RAIMUNDA ALVES DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ BEZERRA DA COSTA, LUIZ CARDOSO COSTA, JOÃO LUIZ CARDOSO
COSTA, PAULO CARDOSO COSTA, MARIA DO SOCORRO CARDOSO LIMA, MARIZETE CARDOZO CASTRO, ELEONILDA
LIMA COSTA, DORALICE FERNANDES DE SOUSA COSTA, TEREZINHA, ANTONIO FERREIRA LIMA e MELQUIADES
ALVES DE CASTRO, sendo o presente Edital para CITAR eventuais sucessores dos Senhores José Nílson Cardoso Costa, José
Cardoso Costa e Adaílton Cardoso, por todos os termos da ação, onde os requerentes requer que seja declarado domínio do
imóvel usucapiendo denominado Um imóvel urbano, medindo 240.00 m2, localizado á Rua Canindé, 234. Entroncamento. CEP
77.823-330. dentro da chácara de n° 84, Araguaína/TO, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, cientes
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 150 a seguir transcrito: "Acolho o parecer exarado pelo Doutor Promotor de Justiça
e também ordeno: 1 - Seja oficiada à Secretaria Municipal de Planejamento, para que proceda à vistoria do imóvel,
confeccionando a planta e o memorial descritivo, haja vista a hipossuficiência da autora. Essa documental também será
encaminhada à União Federal, em conformidade com a petição juntada no evento 63; 2 - Determino, outrossim, a citação dos
eventuais sucessores dos Senhores José Nílson Cardoso Costa, José Cardoso Costa e Adaílton Cardoso, por meio de edital,
com prazo de publicação de 40 dias; 3 - Determino a intimação da 12ª Defensoria Pública de Araguaína, como curadora de
ausentes, para também ofertar a defesa dos Espólios de Raimunda Alves da Silva e de José Bezerra da Costa, citados por edital
no evento 99. Na realidade não se trata de equívoco da Defensoria Pública, mas do despacho proferido no evento 102, o qual
não incluiu os dois espólios. Petição equivocada juntada no evento 73. O número do processo referente à ação de usucapião diz
respeito a esta Vara Cível; sem qualquer relação com a 1ª Vara Cível de Araguaína. Intimem-se e cumpra-se." (Ass) Alvaro
Nascimento Cunha - Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será
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publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12/07/2021.
Eu Antonio Edvan de Sousa, servidor de secretaria, que digitei. WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA - Juíza de
Direito - em substituição

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS Nº 3165797
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 001933234.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de BERNADINO TATICO BORGES, CPF nº
043.654.611-68, 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.º 71 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 a informação de pagamento do débito no evento 69.
Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada
ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública que: Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; Intime-se a parte executada da presente sentença;
Promova-se a retirada de gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; Caso seja interposto recurso de
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o trânsito em
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório
com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a
baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais
nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 2021.
Eu, Maria Eduiarda Gomes Ribeiro, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL Nº 3173803, de Citação com prazo de 30(trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através
deste CITA o(s) executado(s): DOMINGOS JOSE AMERICO, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 169.343.851-87, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0008409-70.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 4.772,97 (quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), representada pela
CDA n° 20190036539, datada de 11/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESP1,
a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios
de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com
prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais.). Araguaina-TO, 16 de março
de 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 local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de julho de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes
Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3171511
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): IARA MARIA DA SILVA ALENCAR - CPF n°: 188.757.181-72, por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007365-16.2020.8.27.2706, que
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.218,51
(dois mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), representada pela CDA n° 20190030210, datada de 30/10/2019,
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
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oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia.
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso
da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções
Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, aos 14 dias do mês de julho de 2021. Eu, MARIA EDUARDA GOMES RIBEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL Nº 3179784, de Citação com prazo de 30(trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através
deste CITA o(s) executado(s): JOAO BATISTA PEREIRA FILHO, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 260.524.311-72, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
N.º 0009152-80.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias,
para pagar a importância de R$ 4.831,42 (quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), representada
pela CDA n° 20190037085, datada de 20/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 DESP1, a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os
meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação,
com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais). Araguaina-TO, 19 de
março de 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 local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de julho de 2021. Eu, Francisco
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL Nº 3182861, de Citação com prazo de 30(trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através
deste CITA a parte executada FIRMA LOTEAMENTO SAO PEDRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n° 02.772.440/0001-92, na pessoa de seu representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004868-29.2020.8.27.2706, que lhe move o
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.406,24 (sete mil,
quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190036691, datada de 16/12/2019, acrescida
de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em
conformidade com o Despacho, proferido no evento, a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado
endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo,
caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da
Lei de Execuções Fiscais). Araguaina-TO, 10 de março de 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 local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês
de julho de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): S. N. S. SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - CNPJ n°: 21.905.319/0001-36, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0029361-07.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 1.563,51 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), representada pela
CDA n° 20190000230, datada de 30/04/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações
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de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " Determino ao
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: Intime o exequente acerca do presente despacho; Promova a citação da
executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e
Decorrido o prazo supradelineado, intime a exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se.
MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de julho de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
EDITAL Nº 3184183, de Citação com prazo de 30(trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através
deste CITA o(s) executado(s): HELENA REZENDE SOUZA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 648.975.161-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0000169-92.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 4.303,99 (quatro mil, trezentos e três reais e noventa e nove centavos), representada pela CDA n°
20190027029, datada de 02/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESP1, a seguir
transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais). Araguaina-TO, 21 de janeiro de
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 local. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de julho de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes
Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1733/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 15 de julho de 2021
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de
16/07/2021 à 23/07/2021
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012;
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017;
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia;
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996.
R E S O L V E:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes
medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança;
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária;
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente;
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VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas;
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma:
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e
cumprimento de medidas de urgência;
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ).
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre,
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente
configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno;
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação;
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4°. Fica designado o Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, juiz de direito, titular da Vara Única da Comarca de
Filadélfia/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de
2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 16/07/2021 às 11h59 do dia 23/07/2021.
§ 1º. Fica designada a servidora Samara Lopes de Andrade, Chefe de Secretaria, lotado(a) na Vara Única da Comarca de
Filadélfia/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63) 99127-5987.
§ § 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Bento Fernandes da Luz, telefone (63) 98442-5866, para responder
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia.
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63) 99104-1430, para responder pelo
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e de Goiatins.
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas.
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no
Diário da Justiça.
Cumpra-se.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quinze dias do mês de julho do ano
de dois mil e vinte e um (15/07/2021).
FABIANO RIBEIRO
Juiz de direito - Diretor do Foro

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ALAN RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2º Escrivania desta Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0001931-44.2014.8.27.2710/TO, figurando como autor o
Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado JOSE NILDO SABIAR VENANCIO, brasileiro, solteiro, vendedor,
nascido aos 15/10/1986, natural de Governador Archer/MA, filho de Edmilson Lopes Lima e Maria Iracema de Freitas, Lima,
portador do RG n° 804.164 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial lançada no
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bojo dos autos. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo art. 121, caput, c/c
art. 14, II, do Código Penal. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido,
conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no
dia 16/09/2021 15:00, a fim de participar da audiência de instrução designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e
interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio
Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte um (25/06/2021). Elaborado por mim, Benonias
Ferreira Gomes - Técnico Judiciário, matricula 43074.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2º Escrivania desta Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 50001896420128272710, figurando como autor o Ministério
Público do Estado do Tocantins e como acusado ERNANDO LAZARO LEONARDO, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido aos
15/10/1986, natural de Governador Archer/MA, filho de Edmilson Lopes Lima e Maria Iracema de Freitas, Lima, portador do RG
n° 804.164 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme registra o bojo dos autos. Referido acusado eocntra-se
denunciado nas penas do art. 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, II, do CP. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente
por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este
Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 22/09/2021 13:00:00, a fim de participar da audiência de instrução e julgamento
designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual.
Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, AugustinópolisTO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de junho de
dois mil e vinte e um (28/06/2021). Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes - Técnico Judiciário.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 50016350520128272710, figurando como autor o Ministério
Público do Estado do Tocantins e como acusado MARLSON BELISARIO SOBRINHO, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido aos
15/10/1986, natural de Governador Archer/MA, filho de Edmilson Lopes Lima e Maria Iracema de Freitas, Lima, portador do RG
n° 804.164 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme registra o bojo dos autos. Referido acusado encontrase denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro. E
como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo
presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 30/09/2021 16:30: a fim
de participar da audiência de interrogatório designada nos autos epigrafados. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede
à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um (01/07/2021). Elaborado por mim,
Benonias Fererira Gomes - Técnico Judiciário.

COLINAS
1ª vara cível
Intimações às partes

Execução de Título Extrajudicial n. 0003863-87.2016.8.27.2713
AUTOR- MCM - COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA
ADVOGADO-André Ricardo Tanganeli OAB-TO 2315
REQUERIDO: SILVA E LIMA LTDA
ADVOGADO: não constituído
INTIMAÇÃO do requerido: SENTENÇA: Trata-se de ação de execução com partes qualificadas nos autos. Citado/intimado o
devedor, informou a parte exequente que aquele promoveu o integral cumprimento da obrigação exequenda, daí porque
impositiva a extinção do feito, na forma dos arts. 924, II, e 925, ambos do CPC. Ante o exposto, declaro satisfeita a obrigação e
extingo o presente feito. Custas, se houver, pela parte executada. Promova-se o levantamento de eventual penhora/constrição
porventura ainda pendente. Transitada em julgado a sentença, sem cassação ou reforma e cumpridas as providências supra,
arquivem-se os autos, observados os termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO e demais formalidades legais. Intimem-se.
Cumpra-se. JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito.

2ª vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Autos nº 0001087-41.2021.8.27.2713
Ação: Ação de Usucapião
Requerente: ISABEL DE SOUSA MOREIRA
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Requerido: ADEMAR CARMO DE MORAES
O Doutor MARCELO LAURITO PARO - Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins - TO, na forma da
Lei, etc. DETERMINA: CITAÇÃO dos os interessados ausentes, incertos, desconhecidos ou em local não sabido, para,
querendo, CONTESTAREM a ação no prazo legal (artigo 335, caput, c/c artigo 246, parágrafo 3°, c/c artigo 259, inciso I, c/c
artigo 257, inciso III, todos do Código de Processo Civil), observada a regra do artigo 231 do mesmo diploma. Um lote urbano
de n° 27, da Quadra KM01, sito à Avenida Amazonas, nesta cidade, com a área de 480,00 m², medindo: 12,00 metros de
frente para a Avenida Amazonas, 12,00 metros aos fundos, dividindo com o lote 06 e 07; por 40,00 metros nas laterais,
dividindo a direita com o lote 28, e a esquerda com o lote 26. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do
Tocantins, aos 14 de julho de 2021. Eu, DEUSIVALDO PEREIRA DE ARAUJO, Servidor Autorizado, que o digitei e subscrevi.
MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito.

GUARAÍ
1ª vara cível
Sentenças

Fica INTIMADA a parte autora da Sentença transcrita abaixo:
PROCESSO Nº 0002182-29.2014.8.27.2721 - Chave Processo: 945165363714
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
AUTORA: DIRCILENE RODRIGUES SOUZA CARVALHO - ME, nome fantasia COMERCIAL CARVALHO, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.069.629/0001-77, representada por DIRCILENE RODRIGUES SOUZA
CARVALHO
RÉU: DICOR DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA – EPP, nome fantasia DICOR
DISTRIBUIDORA
SENTENÇA do evento 103: Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO E
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por DIRCILENE
RODRIGUES SOUZA CARVALHO - ME em face do DICOR - DISTRIBUIDORA ATAC. PRODUTO DE LIMPEZA LTDA. Ao
evento 100 a autora foi intimada para que desse andamento ao feito, todavia se manteve inerte. Eis o breve relatório. Decido. O
comportamento da Autora permite concluir que não há interesse na entrega da prestação jurisdicional. O artigo 485, inciso III, do
CPC, prevê a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando “por não promover os atos e as diligências
que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. Assim, considerando que o Poder Judiciário e a
sistemática procedimental dos feitos forenses não podem aguardar ad aeternum a demonstração de interesse no
prosseguimento da demanda, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito.
Ante o exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do
NCPC.Sem custas (artigo 6º da Lei 1.286/2001). Deixo de condenar em honorários sucumbenciais posto que não estabelecida a
angularização processual.Transitada em julgado, deem baixa.Intimem-se. Cumpra-se.
Guaraí, data certificada no sistema. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito.

GURUPI
Central de execução fiscal
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
AUTOS: 5000011-41.1996.8.27.2722 EXECUÇÃO FISCAL
Chave Processual: 393007258713
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Executado: MESSIAS & MENDANHA LTDA CNPJ 29.035.642-3 24.992.950/0002-99
Executado : SEBASTIAO EVARISTO MENDANHA CP.F - 09172084120
FINALIDADE: Proceder com as formalidades legais a INTIMAÇÃO dos executados ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO
SABIDO, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema SisbaJud, comprovante de detalhamento
de Ordem de Bloqueio de Valores (ev.56) para, querendo, apresentar Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. ADVIRTA(M)-SE
o(s) executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s) bloqueado(s) será
convertida em penhora, ficando automaticamente ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, dispensando-se
nova intimação. Cumpra desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. Gurupi/TO 15 de julho de 2021. Doutor Nassib
Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor da Vara, o
digitei, conferi e subscrevi.

Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1719/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 14 de julho de 2021
ALTERAÇÃO PARCIAL DA ESCALA DO PLANTÃO REGIONAL
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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 na forma da Lei, 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 Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis,
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe;
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 necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria Nº
1527/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 23 de junho de 2021?, publicada no Diário da Justiça n° 4987, em 24 de junho
de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar parcialmente o artigo 8º da Portaria Nº 1527/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 23 de junho de 2021?, para
fins de registrar que o Servidor CLIFITON ALVES GOMES, matrícula n° 358403, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi TO, ficará responsável pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017
( Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe) no período compreendido das
18h do dia 16 de julho de 2021 às 11h59min do dia 23 de julho de 2021., em substituição ao servidor DIEGO CRISTIANO
INÁCIO DE SÁ SILVA, matrícula n° 352622.
Art. 2º - 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. 3º - Publique-se no Diário da Justiça. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe;
Art. 4º - 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

ITAGUATINS
Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO com duas publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada
Autos nº 0000011-29.2014.8.27.2712
Chave consulta: 968048571514
Link acesso: http://eproc.tjto.jus.br
Ação: GUARDA
Requerente: IRENE ALVES LIMA
Requerido: DONIZETE ALVES LIMA
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS – respondendo pela Comarca de Itaguatins-TO, com atribuições na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, CITAR - DONIZETE
ALVES LIMA, brasileiro, solteiro, lavrador, CPF registrado sob o nº 025.346.171-50, demais qualificações ignoradas, podendo
ser encontrado na RUA ES 41, QUADRA 72, LOTE 38, TRINDADE/GO, CEP 75.380-000, e que atualmente se encontra em
lugar incerto e não sabido, cientificando-o dos termos da demanda, para, querendo, no prazo de 15 (quinze), apresentar
resposta ao pedido, sob pena de revelia e confissão, tudo conforme parte da respeitável decisão TRANSCRITO: "DIANTE DO
EXPOSTO, com fulcro no art. 33, §2° da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), CONCEDO liminarmente a
GUARDA de ELIZETE TELES MOREIRA LIMA a requerente IRENE ALVES LIMA, mediante termo de compromisso. JOSÉ
ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito". Itaguatins - TO em 15/07/2021. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS Juiz
de direito”. Eu, Sandra Ma. Rocha Silva, Técnica Judiciária que digitei

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA- Juíz de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, na forma da lei
etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Cível se
processam aos termos da Ação de Embargos à execução de nº 0001132-76.2016.8.27.2727 na qual figura como embargantes
MARTA MARIA PIMENTEL CAVALCANTE, inscrita no CPF nº 276.662.714-68 e MARTA MARIA PIMENTEL CAVALCANTE,
inscrita no CNPJ nº 03.514.408/0001-70 em desfavor do ESTADO DO TOCANTINS, e por meio deste, INTIMAR os embargantes
MARTA MARIA PIMENTEL CAVALCANTE, inscrita no CPF nº 276.662.714-68 e MARTA MARIA PIMENTEL CAVALCANTE,
inscrita no CNPJ nº 03.514.408/0001-70 com endereço na Rua João Rodrigues, 50, centro de Natividade-TO, conforme decisão
proferida no evento 63, (artigo 513, §2º, IV, CPC) para, em 15 (quinze) dias, pagar os valores relativos ao cumprimento de
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sentença apresentados no evento 49. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, na qual poderá alegar as matérias enumeradas no artigo 525, § 1º, do CPC. E para que ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste
Juízo.Natividade, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (14/7/2021). Eu,, Lenis de
Souza Castro – Técnico Judiciário, digitei.

PALMAS
2ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0024226-76.2018.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): THIAGO FERNANDO CARVALHO SANTOS
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) THIAGO FERNANDO CARVALHO SANTOS, brasileiro, solteiro,
serviços gerais, nascido aos 17/04/1992, natural de Miracema do Tocantins/TO, portador do RG nº 913432 2ª via SSP/TO, filho
de Teodoro Santos Neto e Margarete Carvalho da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL
nº 00242267620188272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Noticiam os Autos do Inquérito Policial que no dia 24
de janeiro de 2018, por volta das 17h47min, na Avenida H, com Rua 26, Jardim Aureny III, nesta Capital, o denunciado
Thiago Fernando Carvalho Santos foi abordado por conduzir o veículo automotor marca Pegeout, modelo 207, de cor prata,
placa MXB-1961, com capacidade psicomotora alterada em função da influência de álcool. Segundo restou apurado, naquela
data, o denunciado dirigindo o veículo Pegeout, modelo 207, de cor prata, placa MXB-1961, colidiu com o veículo marca Fiat,
modelo Pálio Ex, de cor cinza, placa KEQ-0435, conduzido pela Senhora Vanda Alves de Aguiar Soares. A Polícia Militar foi
chamada para atendar a ocorrência do acidente. Os Policias Militares solicitaram que os dois motoristas dos carros se
submetessem ao teste de alcoolemia através do sopro em aparelho etilômetro, tendo ambos aceito. Restando constatado que o
denunciado obteve resultado de 0.61 mg/l de teor alcoólico, enquanto a Sra. Vanda Alves de Aguiar Soares obteve resultado
negativo. Em decorrência do acidente automobilístico, o denunciado foi conduzido pelo SAMU para ser atendido na UPA Sul,
pois estava ferido. Porém, evadiu-se do local antes de ser atendido pelo médico. Assim agindo, o denunciado
Thiago Fernando Carvalho Santos incorreu nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97 motivos pelos quais o
Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação dos denunciados para,
querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se que os
denunciados se oculta para não serem citados, requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal,
aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrada os denunciados no endereço
constante dos autos, requer que sejam eles citados por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo
366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os denunciados não constituírem
defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a
presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das
disposições das Lei nº 11.690/08 e Lei nº 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja
julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente condenação da
denunciada. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a
comunicação dos ofendidos no endereço por ele indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao
ingresso e à saída dos denunciados da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a
mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo
para a reparação dos danos causados pela infração. Para depor sobre os fatos retro mencionados, requer a notificação e/ou
requisição das testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações legais. Palmas/TO, 13 de julho de
2018. André Ramos Varanda. Promotor de Justiça em substituição automática." DESPACHO: "Considerando a não localização
do acusado Thiago Fernando Carvalho Santos, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do
artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado,
aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Indefiro o pedido de produção
antecipada das provas, uma vez que não se revela medida imprescindível e urgente, mostrando-se inidônea a justificativa com
base unicamente no mero decurso do tempo, conforme é o entendimento da Súmula n. 455/STJ. Ademais, o simples argumento
de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção
antecipada de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório
e ampla defesa. Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, apesar de estar em lugar ignorado, porque lhe foi atribuída a
prática de crime cuja pena máxima não supera quatro anos ou porque a análise de seus antecedentes não revela necessidade
de se adotar tal medida. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para para confeccionar e juntar aos
autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada pelo CNJ1, movimentando o processo ao
localizador correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, 14 de julho de
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2021. Luiz Zilmar dos Santos Pires, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é
Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 32186752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado,
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença
do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso
de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de
costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO,
14/07/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo.

2ª vara da família e sucessões
Intimações aos advogados

Autos: 0006877-55.2021.8.27.2729
Ação: Cumprimento de sentença
Exequentes: IAGO PEREIRA SGRIGIVOLLI SIMÃO e PEDRO PEREIRA SGRIGNOLLI SIMÃO
Advogados(as): Juscileni da Silva Corrêa Mendes, inscrita na OAB/MG 71.353 e OAB/RJ 172.957, Luiz Fernando Ribeiro,
inscrito na OAB/MG 59.280 e OAB/R.1 172.956 e Jonatas Soares Antunes, inscrito na OAB/MG 122.756
DECISÃO: “Intimem-se os exequentes e seu advogado, por meio do Diário de Justiça Eletrônico, para que promovam os seus
respectivos cadastros e habilitação no sistema E-proc, devendo o advogado da parte exequente ser vinculado ao sistema Eproc,
nos termos da Portaria n° 116, de 23 de março de 2011, que regulamenta o Cadastro dos Usuários no Sistema de Processo
Eletrônico – E-proc/TJTO, viabilizando-se o regular processamento do feito, haja vista que as intimações são realizadas por meio
do sistema. Eventual inércia implicará na extinção do feito sem julgamento de mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 15 de
julho de 2021. NELSON COELHO FILHO – Juiz de Direito.”.

Editais de citações com prazo de 20 dias

Edital de citação com prazo de 20 dias
Processo: 0006738-40.2020.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - TO,
no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o nº 000673840.2020.8.27.2729, na qual figura como requerente MARIA ANGELITA OLIVEIRA PAIVA, brasileira, residente e domiciliada nesta
cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido ANTÔNIO PAIVA. E é o presente para CITAR o
requerido ANTÔNIO PAIVA, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação,
e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela
parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua
defesa. 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, 14/07/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi.
Edital de citação com prazo de 30 dias
Processo: 0009916-60.2021.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - TO,
no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Alteração do Regime de Bens, registrada sob o
nº 0009916-60.2021.8.27.2729, na qual figura como requerentes FERNANDO UBALDO MONTEIRO BARBOSA e MARIA DE
FÁTIMA HOLANDA CAVALCANTE UBALDO MONTEIRO, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade de Palmas - TO. E é o
presente para CIENTIFICAR TERCEIROS sobre o pedido de alteração de regime de bens proposto pelos requerentes, que pretendem
alterar do regime de casamento da COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para o regime da SEPARAÇÃO DE BENS. 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, 14/07/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi.
Edital de citação com prazo de 20 dias
Processo: 0011193-19.2018.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - TO,
no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de sentença, registrada sob o
nº 0011193-19.2018.8.27.2729, na qual figura como requerente L. A. D. S., representada por sua genitora LELLICE AIRES
CARDOSO, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e
requerido ADELVINO CARLOS DE SOUZA. E é o presente para CITAR o requerido ADELVINO CARLOS DE SOUZA, residente
em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito em questão, sob pena de ser
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acrescido de multa e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) cada, sobre o montante da dívida exequenda,
bem como penhora de quantos bens bastem para satisfação da obrigação, nos termos do art. 523, § 3º do CPC/2015. E INTIMAR o
devedor para caso não efetue o pagamento, indicar, no prazo de 5 dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e
seus respectivos valores, exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a
realização da penhora, sob pena de multa; bem como comunicar a este Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva de
endereço, sob pena de se reputarem válidas a comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. 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, 14/07/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi.
Edital de citação com prazo de 20 dias
Processo: 0007091-80.2020.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - TO,
no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, registrada
sob o nº 0007091-80.2020.8.27.2729, na qual figura como requerente N. D. S. V., representado por sua genitora AYLANE DOS
SANTOS OLIVEIRA, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita
e requerido FELIPE VIEIRA PEREIRA. E é o presente para CITAR o requerido FELIPE VIEIRA PEREIRA, residente em lugar incerto
ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de
Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. 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,
14/07/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi.
Edital de citação com prazo de 20 dias
Processo: 0014793-77.2020.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - TO,
no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Procedimento Comum Cível, registrada sob o
nº 0014793-77.2020.8.27.2729, na qual figura como requerente E. F. D. S., assistida por sua genitora LUCIANA FERREIRA DE
OLIVEIRA, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e
requerido MANOEL PEREIRA DE SOUZA. E é o presente para CITAR o requerido MANOEL PEREIRA DE SOUZA, residente
em lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art.
344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. 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,
14/07/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi.
Edital de citação com prazo de 20 dias
Processo: 0010990-52.2021.8.27.2729
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - TO,
no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o nº 001099052.2021.8.27.2729, na qual figura como requerente FRANCISCA CARVALHO DA SILVA, brasileira, residente e domiciliada nesta
cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido LOURIVAL CARNEIRO DA SILVA. E é o presente
para CITAR o requerido LOURIVAL CARNEIRO DA SILVA, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome
conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será
nomeado curador especial para sua defesa. 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, 14/07/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO
FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi.

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

EDITAL Nº 3075420
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00452875620198272729
DENUNCIADO: GILDEMAR MENDES DE OLIVEIRA
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O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) dias, do
denunciado GIODEMAR MENDES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em04/08/1990, filho de Nisan Martins de Oliveira e Zilô
Mendes GonçalvesOliveira, inscrito no RG n° 1519325 – SSP/TO, CPF nº 040.920.781-02, para tomar ciência da ação penal proposta
pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas artigo 129, parágrafo 9º, c/c art. 147, caput, c/c artigo
61,inciso II, letra “f”, c/c 69 todos do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I eII, da Lei nº 11.340/2006, devendo ser fixada na
sentença o valor mínimo devido atítulo de indenização, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, referente aos autos de Ação Penal n.º
00452875620198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente
edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado
que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente
edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 30/06/2021. Eu, Juliene Lemes
Pedreira Maya, Técnica Judiciária, Mat. 199521 digitei e subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
EDITAL Nº 3097552
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00084324420208272729
DENUNCIADO: WELBER DE ALENCAR MORAES
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) dias, do
denunciado WELBER DE ALENCAR MORAES, brasileiro, casado, naturalde Goiatins/TO, nascido aos 18/04/1973, filho de Diuza
deAlencar Moraes e de Justino Morais da Silva, portador do RGnº 4059 SESP/Polícia Civil/TO, inscrito no CPF nº 489.434.283-91,
para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas artigo 129,
parágrafo 9ºdo Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, devendo ser fixada na sentença o valor mínimo
devido a título de indenização, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, referente aos autos de Ação Penal n.º 00084324420208272729,
e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art.
396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que
interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir
defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar
o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no
local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 02/07/2021. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, Técnica Judiciária,
Mat. 199521 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

EDITAL Nº 3076475
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00233185320178272729
Denunciado: ANTONIO BARBOSA DE MELO
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Palmas
– TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00233185320178272729 , tendo como Réu: ANTÔNIO
BARBOSA DE MELO, brasileiro, união estável,servente, natural de Porto Nacional/TO, nascido em27/09/1960, inscrito no RG n°
862349 SESP/Polícia Civil/TO,inscrito no CPF n° 269.176.371-49, filho de Antônio José deMelo e de Dalva Barbosa de Melo, como o
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida
conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à
pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com
fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e
honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança
e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta sentença publicada quando da sua
inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Acusação, Assistência da Acusação e,
pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário [inclusive
recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s) precatória(s) pendentes] e, ultimadas as providências, arquivem-se os autos,
cientes acusação e defesa. Palmas, 21 de outubro de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que
não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas
-TO, aos 30/06/2021. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, digitei.Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito.
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PARANÃ
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CONHECIMENTO E CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS, EDESCONHECIDOS
CONFRONTANTES E DE EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na formada lei,
etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Comarca de Paranã,
Estado do Tocantins, via desta Escrivania do 1º Cível, está se processando a AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL (Processo
nº 0002750-02.2020.8272.2732. Chave do Processo: 443458635920), LOTEAMENTO DENOMINADO FAZENDA CERIGELA,
CUSTÓDIO OU MATA DO CARMO, gleba nº 1 segunda etapa, do município e comarca de PARANÃ/TO, com área de 425
(quatrocentos e vinte e cinco)alqueires, que por vontade do cessionário passará a denominar-se CHÁCARA BOA
ESPERANÇA, área com 20 (vinte) alqueires de terra, requerida por ANANIAS FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado,
aposentado, portador da Cédula de Identidade nº 1006476 expedida pela SSP/GO e inscrito sob o CPF nº 213.435.431-34, com
endereço Fazenda Boa Esperança, s/n, LPT, 33102, Rural, CEP: 77360-000, Paranã/TO (AG:94) e sua ESPOSA LARICE ROSA DOS
SANTOS SILVA, brasileira, trabalhadora rural, portadora da Cédula de Identidade nº 3199683-2400499 e inscrita sob o CPF nº
997.625.791-00, com endereço Fazenda Boa Esperança, s/nº, LPT, 33102, Rural,CEP: 77360-000, Paranã/TO, contra ESPÓLI DE
HILÁRIO JUSTO FERREIRA, portador da cédula de identidade RG nº 566-158 SSP GO, e inscrito no CPF sob o nº 145.168.451-72 ,
o de cujus era casado com MARIA DAS DORES PEREIRA MARTINS INVENTARIANTE DO ESPÓLIO, portadora da cédula de
identidade RG nº 559.436 SSP GO, e inscrita no CPF sob o nº 191.160.551-87, residente e domiciliada na Av. Piauí, nº 21, centro,
Minaçu/GO,, sendo o presente para CONHECIMENTO E CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS, E
DESCONHECIDOS CONFRONTANTES E DE EVENTUAIS INTERESSADOS, para responderem aos atos e termos da ação proposta
contestando-a caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já cientes de que não sendo contestada a ação, se
presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão
verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. (arts. 285, 319, 942 e 232 do CPC), tudo conforme despacho a seguir transcrito:
DESPACHO. 1. Recebo a ação.2. Citem-se a parte requerida e os confinantes elencados na petição inicial e matrícula imobiliária,
preferencialmente por carta com aviso de recebimento, para em 15 dias contestarem a ação, sob pena de terem-se por verdadeiros os
fatos articulados na petição inicial (art. 344 do Código de Processo Civil).3. Cite-se por edital eventuais terceiros interessados (art. 259,
I).4. Cientifiquem-se, via eproc, para que manifestem eventual interesse na causa, a União, o Estado e o Município, no prazo de 30
dias (art. 218 §1º do CPC).Paranã, data certificada no sistema.MARCIO SOARES DA CUNHA - Juiz de Direito .E, para que não
aleguem ignorância manda expedir o presente edital de citação, para ser publicado no Diário da Justiça, bem como afixada uma via do
presente no placard do Fórum local. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de
junho de 2021. Eu, Altina Nunes Barbosa Filha Alves, Técnica Judiciária o digitei e conferi.

WANDERLÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº,
CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de REGULAMENTAÇÃO DE
GUARDA COM PEDIDO LIMINAR autuada sob o nº 0000336-43.2016.827.2741, proposta por ANA GOMES RODRIGUES em
desfavor de CAROLINA MARQUES RODRIGUES, sendo o presente, para CITAÇÃO da parte requerida: CAROLINA MARQUES
RODRIGUES brasileira, Cabeleireira, nascida aos 28/09/1993, filha de Lúcia Gomes Rodrigues e Gilson Marques Miguelino, com
endereço em local incerto e não sabido, para que fique ciente do teor da petição inicial, evento 1, bem como, para caso queira,
oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Data certificada pela assinatura eletrônica. (Ass.) José Carlos Ferreira Machado –
Juiz de Direito. Tudo em conformidade com o despacho evento 103. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia,
Estado do Tocantins, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório
Cível, que digitei e subscrevi.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº,
CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de intimação virem, ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO
autuada sob o nº 0000051-45.2019.827.2741, proposta por ANTÓNIO IRISMAR RODRIGUES SOUZA em desfavor de MARIA JULIA
DA COSTA SOUZA, sendo o presente, para INTIMAR a parte requerida: MARIA JULIA DA COSTA SOUZA, brasileira, casada, do
lar, com endereço em local incerto e não sabido, com prazo de 15 dias, do teor da sentença evento 34. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um. Eu,
Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi.
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PALMAS
6ª Vara Cível

EDITAL Nº 2253949
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO, ___/____/2020. ____Porteira dos
auditórios.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Doutora Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,
etc...
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA o Requerido RAIMUNDO
NONATO VIEIRA DE SOUZA(CPF: 00377427101), para o disposto no campo finalidade:
AUTOS N°: 0025305-27.2017.8.27.2729
AÇÃO: Procedimento Comum Cível
VALOR DA CAUSA: 208.641,22
REQUERENTE: ULISSES TADEU NUNES NASCIMENTO
REQUERIDO: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUZA
FINALIDADE: CITAR o requerido RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUZA em endereço incerto e não sabido, para nos termos
da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como
verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial.
DESPACHO: "Defiro o pedido contido na petição do evento 35, para que seja procedida pesquisa do endereço do requerido
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUZA nos sistemas INFOJUD, e RENAJUD. Na eventualidade de encontrar endereço diverso do
contido na inicial, expeça-se o necessário ao cumprimento do despacho inaugural. Sendo infrutíferas as buscas no sistema acima,
oficie-se às operadoras de telefonia elencadas na petição, bem como às concessionárias ENERGISA e BRK Ambiental para localizar
endereço atualizado do requerido por meio de seu CPF. Por fim, não obtendo êxito nas buscas realizadas, promova-se a citação do
requerido por meio de edital de citação, com prazo de 20 dias, conforme artigo 257, III do CPC. Não havendo resposta do requerido,
desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual atuante nesta Vara para defender os interesses do requerido. Cumpra-se. Silvana
Maria Parfieniuk, Juíza de Direito."
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço Municipal,
Palmas
TO
Telefone
nº
(063)
3218-4565.
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via
será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo
sistema.
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419,
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 2253949v7 e do código CRC 7af308e2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 26/2/2021, às 18:50:18

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Apostilas

Apostila, de 15 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº
21.0.000016995-93, resolve lotar a servidora Beatriz Oliveira da Silva, Assessora Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do
Decreto Judiciário nº 160, de 21 de fevereiro de 2019, na Vara de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de
Paraíso do Tocantins.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Apostila, de 15 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº
21.0.000016995-93, resolve lotar a servidora Fernanda Luiza Volpi Marques, Assessora Jurídica de 1ª Instância, nomeada por
meio do Decreto Judiciário nº 485, de 5 de dezembro de 2013, na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Apostila, de 15 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº
21.0.000016995-93, resolve lotar o servidor Shanderllan Araújo Pereira, Assessor Jurídico de 1ª Instância, nomeado por meio do
Decreto Judiciário nº 299, de 29 de outubro de 2018, na Vara de Família, Sucessões Infância e Juventude da Comarca de Porto
Nacional.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decisões
PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

21.0.000004478-1
SETRAN
Contratação de seguros para frota de veículos TJTO

Decisão Nº 2838, de 15 de julho de 2021
Versam os autos de processo administrativo visando a contratação de serviços de seguros para os veículos oficiais que
compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com assistência técnica de 24 horas, 07 dias por semana, em
todo o território nacional, o qual foi processado por meio do Pregão Eletrônico nº 0036/2021, conforme TERMO DE
REFERÊNCIA 235 SETRAN (evento 3753509).
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso do Pregão Eletrônico 21/2021, o qual teve a publicidade comprovada nos
eventos 3764003, 3766537 e 3766542.
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente,
Lei
8.666/93,
as reservas orçamentárias
(eventos 3706266 e 3710257),
bem
como o
Parecer da
ASJUADMDG (evento 3804550), ACOLHO a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3805465), ao tempo em que
HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021, realizado conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de
Adjudicação presentes nos eventos 3790487, 3790484 e 3802355, respectivamente, o qual sagrou vencedora a
empresa GENTE SEGURADORA SA, inscrita sob o CNPJ 90.180.605/0001-02, pelo valor total de R$ 241.000,00 (duzentos e
quarenta e um mil reais), para que produzam seus efeitos legais.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. ASPRE para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem
assim publicação do Termo de Homologação;
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitantemente, à DIADM/DSG/SETRAN para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 1728, de 15 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000015300-9;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a 1ª Vara Cível da Comarca de
Guaraí na atividade de julgamento (sentenças e decisões) e despachos, bem como equipe de cartório, pelo prazo de 90
(noventa) dias.
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1729, de 15 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000026910-8;
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CONSIDERANDO a premente necessidade de se evitar prejuízos ao jurisdicionado e em estrita observância aos princípios
processuais da razoável duração do processo e da busca pelos meios que garantam a celeridade de sua tramitação;
CONSIDERANDO que o magistrado Sérgio Aparecido Paio, Titular da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos da
Comarca de Araguaína, foi designado por este Presidente por meio da Portaria Nº 352, de 12 de fevereiro de 2021, para
responder cumulativamente pela Comarca de Xambioá em razão de impossibilidade de substituição automática, sob pena de
sobrecarga de trabalho de outro magistrado;
CONSIDERANDO que o auxílio do Núcleo de Apoio às Comarcas neste caso afigura-se imprescindível segundo o eixo de
atuação da gestão, em caráter excepcional, por confrontar com a decisão proferida Processo Administrativo nº 19.0.0000030697;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 (noventa) dias, a contar de 06 de julho de 2021, os efeitos da Portaria
nº 2327, de 11 de dezembro de 2020, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, no
julgamento e tramitação até o trânsito em julgado dos processos em curso na 1ª Vara da Fazenda Pública de Araguaína;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 06 de julho de 2021.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1730, de 15 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de alteração da Instrução Normativa nº. 5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o
processo judicial eletrônico - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
CONSIDERANDO as deliberações constante no SEI nº 20.0.000022447-3
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho com finalidade de atualizar a Instrução Normativa nº. 5 de 24 de outubro de 2011, que
regulamenta o processo judicial eletrônico - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
I - Juiz Auxiliar da Presidência, Dr MANUEL DE FARIA REIS NETO, Coordenador do Grupo de Trabalho;
II - Juiz de Direito, Dr. ADHEMAR CHUFALO FILHO, membro indicado pela CPAI;
III - Juiz de Direito, Dr. MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI??, membro indicado pela CAEPROC;
IV - Diretor Judiciário, WALLSON BRITO DA SILVA, membro indicado pela CAEPROC;
V - Assessor Técnico-Jurídico da DTINF, ANGELO STACCIARINI SERAPHIN??, membro indicado pela CAEPROC; e
VI - Técnica Judiciária, LILIAN RODRIGUES CARVALHO DA SILVA?, membro indicada pela CPAI.
§1º As atividades do Grupo de Trabalho serão secretariados pela servidora LILIAN RODRIGUES CARVALHO DA SILVA.
§2º O Grupo de Trabalho terá até o dia 20 de agosto de 2021 para conclusão dos seus trabalhos.
§3º Outras unidades e servidores (as) do Poder Judiciário do Tocantins poderão auxiliar o Grupo de Trabalho, a depender de
convocação do Coordenador.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1738, de 15 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Recomendação nº. 87 de 20 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO as deliberações constante no SEI nº 21.0.000002700-3.
RESOLVE:
Art. 1º O art. 2º da Portaria nº 1396/2021, de 07 de junho de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º................................................................................................................................
XIII - servidora, VIVIANE DE SOUZA PAIVA, membro representante da Secretaria Estadual da Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1739, de 15 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000017401-4,
RESOLVE:
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Art. 1º Designar o magistrado Elias Rodrigues dos Santos para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Diretoria do Foro
da Comarca de Porto Nacional no período de 15 a 30 de julho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 1740, de 15 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Hélvia Túlia Sandes Pedreira, titular da 3ª Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Palmas, para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na Vara de Família, Sucessões, Infância e
Juventude da Comarca de Porto Nacional.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE COMPRAS
Extratos

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO: 20.0.000021499-0
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 59/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 137/2020
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01539
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Prisma Comércio Varejista e Atacadista EIRELI - EPP
CNPJ: 24.583.804/0001-29
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de suprimentos audiovisuais (Lente FE 70-200mm f/4 G OSS – 1 unidade), para
atendimento das necessidades da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social CECOM.
VALOR TOTAL: R$ 9.404,01 (Nove mil quatrocentos e quatro reais e um centavo).
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL.
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181
Natureza de Despesa: 44.90.52 - Subitem: 33
Fonte de Recursos: 0100
DATA DA EMISSÃO: 09 de julho de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021
AMPLA CONCORRÊNCIA
Processo nº 20.0.000016270-2- UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 050/2021
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 prestação de serviços de fornecimento e instalação de Painéis de Led e
acessórios no auditório da sede do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, de acordo com especificações, quantidades, condições e
exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.
Disponibilidade do Edital: dia 16 de julho de 2021 (www.comprasnet.gov.br)
Data da abertura da sessão: Dia 30 de julho de 2021, às 13h30 h (horário Brasília)
Local https://www.gov.br/compras/pt-br/ 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 12:00 às 18:00 horas, ou pela
Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 15 de julho de 2021.
Agno Paixão Saraiva
Pregoeiro
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2021
PROCESSO 21.0.000016222-9
CONTRATO Nº 174/2021
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: K.M.L.R Pinheiro Informática – EPP
OBJETO: Aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense - ESMAT.
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 41.179,00 (quarenta e um mil cento e setenta e nove reais),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito orçamentária
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e suprimentos audiovisuais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52
FONTE DE RECURSOS: 0100
DATA DA ASSINATURA: 15 de julho de 2021.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2021
PROCESSO 21.0.000016245-8
CONTRATO Nº 173/2021
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Marcelo Vitor Petrazzini - ME
OBJETO: Aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense - ESMAT.
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), compreendendo todas
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito orçamentária
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e suprimentos audiovisuais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 0100
DATA DA ASSINATURA: 15 de julho de 2021.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2021
PROCESSO 21.0.000016667-4
CONTRATO Nº 175/2021
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Kamylla Sousa Moreira – ME
OBJETO: Aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense - ESMAT.
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), compreendendo todas as despesas e custos
diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito orçamentária
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e suprimentos audiovisuais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.32
FONTE DE RECURSOS: 0100
DATA DA ASSINATURA: 15 de julho de 2021.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2021
PROCESSO 21.0.000016243-1
CONTRATO Nº 177/2021
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: P & F Importação e Exportação - Ltda.
OBJETO: Aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense - ESMAT.
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 4.136,00 (quatro mil cento e trinta e seis reais), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito orçamentária
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e suprimentos audiovisuais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
FONTE DE RECURSOS: 0100
DATA DA ASSINATURA: 15 de julho de 2021.

Extratos de termos aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2016
PROCESSO 16.0.000000880-3
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Elevaenge Comércio e Assistência Técnica em Elevadores – Ltda
OBJETO: Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Contrato nº 108/2016, em caráter excepcional, por
mais 6 (seis) meses, nos termos do § 4º do artigo 57 da Lei 8.666/93.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 108/2016, em caráter excepcional, por mais 6 (seis) meses, nos
termos do § 4º do artigo 57 da Lei 8.666/93, ou seja, pelo período de 04/08/2021 a 03/02/2022, perfazendo um total de 66 (sessenta e
seis) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSO: 0240
DATA DA ASSINATURA: 15 de julho de 2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2016
PROCESSO 16.0.000006077-5
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Elevaenge Comércio e Assistência Técnica em Elevadores – Ltda
OBJETO: Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Contrato nº 116/2016, em caráter excepcional, por
mais 6 (seis) meses, nos termos do § 4º do artigo 57 da Lei 8.666/93.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 116/2016, em caráter excepcional, por mais 6 (seis) meses, nos
termos do § 4º do artigo 57 da Lei 8.666/93, ou seja, pelo período de 04/08/2021 a 03/02/2022, perfazendo um total de 66 (sessenta e
seis) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSO: 0240
DATA DA ASSINATURA: 15 de julho de 2021.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 979/2021, de 15 de julho de 2021
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA, 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;
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Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora SHEILY AIRES FREIRE PERUZZO, matrícula nº 90259, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 12 a 31/07/2021, a partir de 12/07/2021 até 31/07/2021, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 29/11 a 18/12/2021, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Fabiano Goncalves Marques
Diretor do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 422/2021, de 15 de julho de 2021
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora OLMERINDA RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 89040, ocupante do
cargo de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da unidade de lotação COMARCA DE ALVORADA - CONTADORIA, no período de
05/07/2021 a 03/08/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94131;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
90259

SHEILY AIRES FREIRE PERUZZO

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

05/07/2021 à 03/08/2021

Publique-se. Cumpra-se.
FABIANO GONCALVES MARQUES
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 423/2021, de 15 de julho de 2021
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ANANÁS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora SOLANGE RODRIGUES DAMASCENO, matrícula nº 96927,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CRIMINAL, no período
de 05/07/2021 a 09/07/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94203;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a)
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1
Matrícula
Nome
Funcional
Cargo
Período
180356

CELMA ANJOS DA SILVA

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

AUXILIAR JUDICIÁRIO

HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA

05/07/2021 à 09/07/2021
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS
TRIBUNAL PLENO
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente)
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO
EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
Des. ADOLFO AMARO MENDES
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO
JUIZ CONVOCADO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator)
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)

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

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

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

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER

1ª CÂMARA CRIMINAL

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

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

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente)

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

3ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

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

2ª TURMA JULGADORA

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

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

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

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
OUVIDORIA

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO

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

MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA

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

DIRETOR GERAL
JONAS DEMOSTENE RAMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
3ª TURMA JULGADORA
RONILSON PEREIRA DA SILVA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
DIRETOR FINANCEIRO
Des.
PEDRO
NELSON
DE
MIRANDA
COUTINHO
(Revisor)
4ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator)
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) ERNANDES RODRIGUES DA SILVA
5ª TURMA JULGADORA
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator) Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
DIRETOR JUDICIÁRIO
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
WALLSON BRITO DA SILVA
5ª TURMA JULGADORA
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator) DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
2ª CÂMARA CÍVEL
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora)
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal)
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
CONSELHO DA MAGISTRATURA
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
SIDNEY ARAUJO SOUSA
3ª TURMA JULGADORA
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal)
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal)

1ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO
EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal)

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

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

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

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

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.

