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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, Relator, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER
aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na 2ª Câmara Cível, se processam os autos de Agravo de
Instrumento nº 0008792-66.2020.8.27.2700, figurando como Agravante, ESTADO DO TOCANTINS, e Agravados, ANAHI
FATIMA VIEIRA FELIPE DO NASCIMENTO, GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE FRANGOS LTDA e JOSÉ LUIZ STIVAL, que por
este meio MANDA CITAR os Agravados, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, oferecerem resposta ao
recurso interposto, no prazo legal, facultando-lhes a juntada de cópias das peças que entenderem conveniente. E para que
chegue ao conhecimento dos Agravados acima descrito, mandou-se expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma
vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixando no átrio do Tribunal de Justiça. SECRETARIA DA 2ª CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas, aos 22 dias do mês de junho de 2021. Eu, Letícia Gonçalves França,
Assistente de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos, digitei o presente. E eu, Valderlânio Leite Teixeira, Secretário
em Substituição da 2ª Câmara Cível, extraí e conferi, por ordem do Exmo. Sr. Desembargador Relator, Conforme art. 31, inc. XV,
da Resolução 015/07-TJ/TO.

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

Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0000671-09.2021.8.27.2702/TO
AUTOR: VILMA RODRIGUES CAMPOS - ME
RÉU: ROSA ARAUJO DOS SANTOS SILVA
INTIMAÇÃO da requerida. “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. Datado e certificado pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0000599-22.2021.8.27.2702/TO
AUTOR: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO
RÉU: LEONARDUS DO VALE COSTA
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. Datado e certificado pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.
Cumprimento de sentença Nº 0000301-69.2017.8.27.2702/TO
AUTOR: LEILA PINTO DE SOUZA E CIA LTDA-ME
RÉU: GLAUDESON ALVES DOS SANTOS
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...). Bem de ver que, tendo a parte exequente dado ao devedor quitação pelo
pagamento do débito executado, resta a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o art, 924, II, do CPC, e
assim o faço, determinando o arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe. Ofície-se ao SERASA/SPC para que
exclua o nome do devedor dos cadastros de maus pagadores. P.R.I. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado
e assinado pelo e-Proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”.

ARAGUACEMA
1ª escrivania cível
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL
1ª Publicação
PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA POR TRES VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS.
O DOUTOR FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUC. INFÂNCIA E
JUVENTUDE da COMARCA DE ARAGUACEMA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI ETC... FAZ SABER, que por
este juízo e cartório se processaram uma ação de Substituição de Curador c/c Pedido Liminar, registrada sob o n. 000269890.2020.8.27.2704, requerida por requerida por José Alano Sousa Oliveira em face de Maria de Jesus Sousa Oliveira, nos autos
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acima mencionado foi decretada por sentença a interdição de JESSICA ROBERTA DA SILVA nomeando o requerente JOSÉ
ALANO SOUSA OLIVEIRA, como curador, nos termos da sentença prolatada, cujo teor é o seguinte: Trata-se de AÇÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR c/c PEDIDO LIMINAR ajuizada por JOSÉ ALANO SOUSA OLIVEIRA em defesa dos interesses
da curatelada Jessica Roberta da Silva, todos qualificados na inicial, em que a parte autora pretende a substituição de curador da
curatelada.Afirma que em razão do falecimento da sra. Maria de Jesus Souza Oliveira, pessoa nomeada curadora da requerida
nos autos de interdição nº. 0000554-22.2015.827.2704, faz-se necessário a substituição. Narra, ainda, que desde o falecimento
da então curadora, o autor vem dispensando os cuidados necessários ao desenvolvimento da requerida, sua irmã de
criação.Com a inicial vieram os documentos acostados ao evento 01.Decisão deferindo a liminar para o efeito de nomear o autor
curador provisório da requerida (evento 08).Realizada audiência de instrução para o interrogatório da interditada (evento 32), as
partes requereram o julgamento antecipado do mérito. Na mesma oportunidade, o Ministério Público opinou pelo julgamento da
lide, com a procedência dos pedidos inicias.É o relatório. DECIDO.O pedido inicial deve ser acolhido. Explico.A razão do pedido
de substituição de curador da interditada Jessica Roberta da Silva foi o falecimento da sua genitora, que era sua curadora legal
nomeada nos autos de interdição nº. 0000554-22.2015.827.2704. Foi juntada com a inicial, certidão de óbito da curadora (evento
01 - CERTOBT6).Pois bem. No caso dos autos, a parte requerida é pessoa absolutamente incapaz para o exercício dos atos da
vida civil, não possuindo o necessário discernimento para a prática de atos da vida e civil, carecendo de assistência de uma
terceira pessoa. Some-se a isso o fato de a incapacidade da requerida já ter sido reconhecida por meio da ação de interdição
nº. 0000554-22.2015.827.2704, não havendo nenhum indício de que a situação fática, que levou à interdição naquele momento,
tenha mudado. Ainda, os laudos médicos acostados com a inicial (evento 01 - LAU9) dão conta de que a incapacidade persiste
até o presente momento.Outrossim, a prova coligida nos autos indicam que a parte autora é irmão de criação da interditada,
tendo sido criados pela mesma pessoa e crescido junto, de forma que após o falecimento da sra. Maria de Jesus Souza Oliveira,
foi o autor quem assumiu o dever de prestar os cuidados necessários ao desenvolvimento da requerida.Ademais, não há outras
pessoas que manifestaram interesse na curatela da requerida, de forma que a nomeação do autor é medida necessária para a
defesa dos interesses da interditada.Registre-se, por oportuno, desnecessária a nomeação de curador especial pela DPE em
favor da requerida, porquanto em face do falecimento da sua curadora impõe presteza judicial para a substituição da curatela, de
forma que, evidenciado a ausência de prejuízos ao interesse da requerida, o feito deve ser julgado antecipadamente.Assim, em
consonância com a opinião ministerial manifestada em audiência, entendo desnecessária a realização de nova perícia e
apresentação de contestação, porquanto se trata apenas de substituição de curador de pessoa interditada que não possui
patrimônio expressivo. Dispositivo:Nesse contexto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de conceder a JOSÉ
ALANO SOUSA OLIVEIRA a curatela definitiva de MARIA DE JESUS SOUZA OLIVEIRA. Via de consequência, confirmo a
liminar e resolvo o mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.LAVRE-SE o termo de curadoria
definitiva e PROCEDAM-SE aos seguintes expedientes:1. INSCREVA-SE a presente sentença no Registro Civil de Pessoas
Naturais;2. PUBLIQUE-SE no DJE por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, ficando dispensada a publicação na
imprensa local (inteligência do disposto no artigo 98, inciso III, do CPC);3. PUBLIQUE-SE na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo prazo de 06 (seis) meses, ficando dispensado o cumprimento desta determinação
enquanto a plataforma não for criada e estiver em efetivo funcionamento;4. OFICIE-SE ao INSS informando o atual
curador da interditada, cabendo a ele exclusivamente a administração de benefícios previdenciários destinados
a interditada.INTIME-SE o autor para assinar o termo de compromisso.Sem custas e sem honorários.Transitado em julgado e
cumpridas as diligências acima, DÊ-SE baixa.Comunique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.Araguacema-TO, data certificada pelo sistema.Frederico Paiva Bandeira de Souza.Juiz de Direito. E para que
ninguém alegue ignorância expediu-se o presente que será publicado como determinado na sentença supra. Dado e passado
nesta cidade e comarca em 20 de julho de 2021. Eu (Olinda Ferreira da Silva), Diretora de Secretaria digitei e publiquei

ARAGUAINA
1ª vara cível
Boletins de expediente

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001349-85.2016.8.27.2706/TO
AUTOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS RIO PARDO EIRELI
RÉU: WALDEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA ME - REVEL
RÉU: VALDEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA - REVEL
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 175: "Com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a suspensão do presente feito,
pelo prazo de 01 (um) ano. Após o decurso desse prazo, sem a localização do executado ou de seus bens, arquivem-se os autos
(art. 921, §2º, do CPC/15); os quais, porém, poderão ser desarquivados a qualquer tempo (art. 921, §3º, do CPC/15). Nos termos
do §4º do artigo 921, embora arquivado o processos, deverá a escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e,
uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE conclusão. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL

1ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...
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DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da Ação de Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Nº 0017215-94.2020.8.27.2706- (Chave nº 632682805420) - proposta por MARIA GORETE DELMONDES DO
NASCIMENTO, do prazo de contestação que é de 15(quinze) dias. Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o
sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico
- e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar o número do processo e a chave, indicados acima. E para que
chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do
fórum local. Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, que digitei e subscrevi. Araguaína-TO., aos
dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (05/07/2021).
CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 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 Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 N°. 0004683-93.2017.8.27.2706 chave 125357720517, requerido
por MARIA CLARA MENDONÇA SANTOS e ANA LÍVIA MENDONÇA SANTOSem face de EDVALDO DA SILVA SANTOS,
sendo o presente para CITAR a parte requerida, Sr. EDVALDO DA SILVA SANTOS, brasileiro, filho de Diocies Alves da Silva e
Justina Ramos dos Santos, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação, ficando advertido de que,
querendo, poderá oferecer resposta ao pedido via de advogado habilitado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e
confissão. E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei.
OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0004683-93.2017.8.27.2706 e
chave 125357720517 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica. DAD
O E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois
mil e vinte e um (19/07/2021). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, digitei.

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

Edital de citação (com 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): ESPÓLIO DE ROBERTINO MORAIS DA SILVA - CPF n°: 099.570.651-49, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 000920998.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a
importância de R$ 4.290,51 (quatro mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), representada pela CDA n°:
20200005544, 20200005545, 20200005546 datadas dia 14/02/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a
seguir transcrito: " Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de julho de
2021. Eu, SARAH SILVA REIS OLIVEIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.
Edital de citação (com 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): JAIRO PINHEIRO E SILVA - CPF/CNPJ n°: 44150032149, por estar atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026182-31.2020.8.27.2706, que lhe
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.031,42
(dois mil, trinta e um reais e quarenta e dois centavos), representada pela CDA n° º: 20200050048, datada de 08/10/2020,
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia.
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da
inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a
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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 19 dias do mês de julho de 2021. Eu, SARAH SILVA REIS OLIVEIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Juizado especial da infância e juventude
Editais de citações com prazo de 20 dias

Guarda Nº 0007378-49.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: CLEONICE MARIA SOARES
RÉU: ARTEMÍSIA NOLETO PORTILHO
EDITAL Nº 1741521
O Excelentíssimo Senhor, Deusamar Alves Bezerra, Juiz de Direito do Juizado da Infância e Juventude desta Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou conhecimento dele tiver,
que por este Juízo e respectivo Juizado da Infância e Juventude se processam os autos de nº 0007378-49.2019.8.27.2706.
FINALIDADE: citar ARTEMÍSIA NOLETO PORTILHO, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação,
bem como para contestar o pedido no prazo de dez dias, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato. 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. Assinado por DEUSAMAR ALVES BEZERRA, Juiz de Direito

ARAGUATINS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Denunciado: WILKER FERREIRA DA SILVA
A Doutora Nely Alves da Cruz, MM. Juíza de Direito Criminal, nesta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de vinte (20) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste
Juízo corre em seus trâmites legais, os autos de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: WILKER
FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, pintor, nascido aos 17/01/1985, natural de Araguatins/TO, filho de Walker Gomes
Ferreira e Marinalva Ferreira da Silva, inscrito no RG n°. 626533 SSP/TO, e CPF n°. 010.526.261-73, residente e domiciliado na
Rua Presidente Kennedy, n°. 638, Centro, Araguatins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, tipificação penal prevista no
art. 150, § 1º, e art. 147, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei n° 11.340/06, e para conhecimento
de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume, INTIME-SE da audiência
no dia 21/09/2021, às 14:00 horas, a fim de ser interrogado na forma da lei, QUE SERÁ REALIZADA POR MEIO DE
VÍDEOCONFERÊNCIA. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês
de julho do ano de dois mil e vinte (20/07/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, que digitei e lavrei o
presente. Nely Alves da Cruz-Juíza de Direito Criminal.

COLINAS
1ª vara cível
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins,
na forma da lei etc..FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital
expedido nos autos de n. 50010276620108272713, Chave nº: 532352034315 realiza a INTIMAÇÃO da parte
executada, LATICINIOS MAGESTADE LTDA, CNPJ 08.440.983/0001-99, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que :
Foram designadas as datas para os leilões dia LEILÃO 24 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 09:00 HS –, por lance igual ou
superior ao valor da avaliação, dia º LEILÃO 24 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 10:00 HS – lances só serão aceitos os
que não forem inferiores ao preço Vil. Os leilões serão realizados de forma eletrônica para captação de lances através do
site www.agilleiloes.com.br. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, TO, ao 19 de julho do ano
de 2021. Eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha Técnica Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria
Lopes Brito.

DIANÓPOLIS
1ª vara cível e família
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos
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nº 0000169-28.2021.8.27.2716 de Usucapião, tendo como Requerente(s) MARIA LUCIA FELIX BARBOSA e
Requerido(s) MARIA JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar
público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os interessados ausentes e desconhecidos,
para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 20 dias do mês de julho do ano de 2021. Eu, Roscleia Alves de Santana, Técnico(a)
Judiciário(a), digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos
nº 0002541-52.2018.8.27.2716 de Usucapião, tendo como Requerente(s) JOAO HERALDO BARBOSA DE CERQUEIRA e
Requerido(s) AGROPECUÁRIA CAMPO BOM LTDA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar
público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, O CONFINANTE ADEMAR FIQUEIRA, ESTANDO EM
LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
contestar a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 19 dias do
mês de julho do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos
nº 0000169-28.2021.8.27.2716 de Usucapião, tendo como Requerente(s) MARIA LUCIA FELIX BARBOSA e
Requerido(s) MARIA JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar
público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, MARIA JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS, brasileiro,
viúva, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, para comparecer a
audiência de concialiação e mediação designada para o dia 07 de outubro de 2021 às 17:00 a ser realizada na sala de
audiências do Centro Judiciário de Solução de Conflitos Processuais - CEJUSC, no Edifício do Fórum em Dianópolis, Rua do
Ouro, nº 235, Quadra 69-A, Lote 01, Setor Novo Horizonte, Dianópolis-TO. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Dianópolis-TO, aos 20 dias do mês de julho do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e
conferi

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento,
que por este Juízo e Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível, tramita o Processo nº 000185963.2019.8.27.2716 de Interdição, tendo como Requerente DIRANI PEREIRA BONFIM, com referência à interdição de AXLEY
PEREIRA VIANA BARBOSA; e nos termos da Sentença proferida pelo Juiz de Direito desta Comarca, datada de 04/03/2021, foi
decretada a interdição de AXLEY PEREIRA VIANA BARBOSA, e nomeado(a) como curador(a), DIRANI PEREIRA BONFIM.
Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 24 do mês de maio do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de
Santana, Técnico(a) Judiciário(a), o digitei.

Vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias
EDITAL Nº 3201115
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento tiverem, expedido nos
autos nº 0002081-31.2019.8.27.2716 de Usucapião, tendo como Requerente(s) FELIPE DE CASTRO NETO e
Requerido(s) DOMINGOS PAULO DOS SANTOS. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público
de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, HÉLIO ALVES DE SOUZA, brasileiro, motorista, portador da CI nº
321975-1 – SSP/GO e do CPF nº 785.524.351-87, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da
presente ação, bem como, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, sob pena de revelia. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 19 dias do mês de julho do ano de 2021. Eu, Dulcineia Sousa
Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR – Juiz de Direito.
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FILADÉLFIA
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO: COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
AUTOS: 0000673-28.2021.8.27.2718: Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível: Requerente: VALDIRENE BARBOSA
DOS SANTOS: Advogado: Dr. EULER CORRÊA RODRIGUES OAB/ES 32.372: Requerido: OI MOVEL S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL: O Exmº Sr. Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima –Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia–
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital de intimação virem, ou dele tiverem
conhecimento, que por meio deste, Intima-se virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste juízo tramita os autos de nº
0000673-28.2021.8.27.2718, Ação de Procedimento do Juizado Especial Cível, ajuizada por VALDIRENE BARBOSA DOS
SANTOS, em face OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ficando por isso intimado o Advogado da Parte Autora o Sr.
EULER CORRÊA RODRIGUES OAB/ES 32.372, do Despacho do teor seguinte: “...Nos termos art. 2º da Lei n. LEI Nº 11.419,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006, da alínea b do inciso V do art. 2º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 24 DE OUTUBRO DE
2011 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e art. 1º da PORTARIA Nº 116, DE 23 DE MARÇO DE 2011 também do
TJTO devem os usuários externos do eproc, inclusive advogados proceder a prévio cadastro para recebimento de intimações
eletrônicas independentemente de publicações no Diário da Justiça. Assim, publique-se no Diário da Justiça eletrônico intimação
ao defensor da parte autora para que no prazo de trinta dias proceda a seu cadastramento no eproc, sob pena de indeferimento
da petição inicial, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC. Eu, Luzia Freitas Miranda, Servidora de Secretaria, que o digitei e
subscrevi. Filadélfia/TO, 17 de junho de 2021. As) Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito.” Filadélfia, Estado do
Tocantins, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um. (19/07/2021).

GUARAÍ
1ª vara cível
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

INTIMAÇÃO À PARTE
Fica INTIMADO o requerido da parte dispositiva da sentença transcrita abaixo:
Processo nº 0004387-21.2020.8.27.2721 – Chave do processo: 272801184420
AÇÃO DE MONITÓRIA
REQUERENTE: PLANETA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ADVOGADO: ALISSON OLIVEIRA DE PAULA (OAB TO010377)
REQUERIDO BRUNO CESAR SCARAMAL, brasileiro, estado civil ignorado, empreendedor imobiliário, inscrito no CPF sob n°
033.044.919-29, residente e domiciliado na Rua 7, n° 1.480, centro, Guaraí/TO, CEP 77700-000.
SENTENÇA do Evento 14 de 11/05/2021: “JULGO PROCEDENTE, nos termos do artigos 487, I e 702, §8º, ambos do NCPC, o
pleito monitório para CONSTITUIR em TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL as NOTAS DE DÉBITOS, ACOMPANHADAS DOS
COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIA (evento 01) perfazendo o total de R$ 181.277,58 (cento e oitenta e um mil,
duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Atualização Monetária pelo INPC a partir do inadimplemento
(vencimento constante em cada uma das notas - evento 01) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação
(04/10/2020 - evento 09). Condeno a requerida a pagar as despesas processuais, inclusive honorários advocatícios que,
observadas as prescrições insertas no § 2° do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, arbitro em 5% (cinco por cento) sobre
o valor da condenação devidamente atualizado. Intimem-se. Guaraí, data certificada pelo sistema. FÁBIO COSTA GONZAGA
Juiz de Direito.”

GURUPI
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1774/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 20 de julho de 2021
LOTAÇÃO DE SERVIDOR
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 o Ato nº 159, de 28 de Junho de 2021, da lavra da Excelentíssima Senhora Defensora Pública-Geral,
Estellamaris Postal, publicado no Diário Oficial / Defensoria Pública do Estado do Tocantins, Edição nº 37, de 29 de junho de
2021;
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000014426-3;
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996.
RESOLVE:
Art. 1º - Lotar a servidora Cedida ILSA VIEIRA DE ARAÚJO MARTINS?, Assistente de Defensoria Pública, na Vara
Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de
Gurupi - TO, a partir de 20 de Julho de 2021.
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Art. 2º - 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

Juizado especial criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS)
O DR. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, MM. Juiz de Direito, em substituição automática, do Juizado Especial Criminal da
Comarca de Gurupi - TO, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Criminal, se processam os termos dos autos nº 00064897620218272722, que
a Justiça Pública move contra MARCELO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, nascido aos 10/01/1977, filho de Maria da Cruz de
Oliveira Silva e Antonio Ferreira da Silva, portador do CPF nº 013.559.303-40, atualmente em lugar incerto e não sabido, como
incurso nas sanções do art. 330 e 331 do CPB. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica CITADO, pelo
presente edital, da Denúncia ofertada nos autos acima descritos e INTIMADO da audiência de instrução designada para o dia
09/08/2021, às 14:00 horas, devendo comparecer acompanhado de advogado e, na falta deste, ser-lhe-á designado Defensor
Público (art. 68 da Lei nº 9.099/95), bem como em querendo, deverá trazer suas testemunhas (no máximo cinco) ou apresentar
requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes da realização da audiência. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Gurupi-TO. Eu, Cláudia Romão Nicezio, Escrivã, digitei e afixei cópia do presente edital no placard do Foro local.
Data certificada pelo sistema.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS)
O DR. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, MM. Juiz de Direito, em substituição automática, do Juizado Especial Criminal da
Comarca de Gurupi - TO, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Criminal, se processam os termos dos autos nº 00063347320218272722, que
a Saúde Pública move contra BRUNA SANTOS GUIMARÃES, brasileira, solteira, manicure e pedicure, nascida aos 25/02/1998,
filha de Maria dos Reis José dos Santos e Daniel Guimarães Gadelha, portadora do CPF nº 061.787.241-44, atualmente em
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do art. 180, § 3, do CPB. E, como não foi encontrado para
ser citado pessoalmente, fica CITADO, pelo presente edital, da Denúncia ofertada nos autos acima descritos e INTIMADO da
audiência de Proposta de Suspensão Condicional do Processo designada para o dia 09/08/2021, às 14:30 horas, devendo
comparecer acompanhado de advogado e, na falta deste, ser-lhe-ão designado Defensor Público (art. 68 da Lei nº 9.099/95).
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi-TO. Eu, Cláudia Romão Nicezio, Escrivã, digitei e afixei cópia do
presente edital no placard do Foro local. Data certificada pelo sistema.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS)
O DR. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, MM. Juiz de Direito, em substituição automática, do Juizado Especial Criminal da
Comarca de Gurupi - TO, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Criminal, se processam os termos dos autos nº 00063320620218272722, que
a Saúde Pública move contra RENATA DE SOUZA OLIVEIRA, brasileira, casada, cabeleireira, nascida aos 03/06/1982, natural
de São Miguel do Araguaia - TO, filha de Ribamar de Oliveira e Lucilena Calixto de Souza, portadora do CPF nº 900.778.811-68,
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do art. 180, § 3º, do CPB. E, como não foi encontrado para
ser citado pessoalmente, fica CITADO, pelo presente edital, da Denúncia ofertada nos autos acima descritos e INTIMADO da
audiência de Proposta de Suspensão Condicional do Processo designada para o dia 09/08/2021, às 15:00 horas, devendo
comparecer acompanhada de advogado e, na falta deste, ser-lhe-ão designado Defensor Público (art. 68 da Lei nº 9.099/95).
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi-TO. Eu, Cláudia Romão Nicezio, Escrivã, digitei e afixei cópia do
presente edital no placard do Foro local. Data certificada pelo sistema.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA PRAZO 15 DIAS
Medida protetiva nº 0005906.91.827.2722
Denunciado: VITOR LIMA AIRES
Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
da Medida Protetiva de Urgência supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado VITOR LIMA AIRES, brasileiro,
solteiro, nascido aos 25/01/2002, inscrito no CPF 078.188.251-69, técnico em informática, ensino fundamental completo,
filho de Shirley Lima Feitosa e de Roberto Carlos Aires da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, fica intimado da
concessão das medidas protetivas, a seguir transcritas: Isto posto, CONCEDO a seguinte medida protetiva de urgência à
vítima RNLF, em desfavor de VITOR LIMA AIRES, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias: Deverá manter distância mínima de

ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5005 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2021

9

200 (duzentos) metros da vítima RNLF .Proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima RNLF seja diretamente ou
através de terceiros, por qualquer meio de comunicação.Saliento que a medida que proíbe a aproximação com a pessoa da
ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao chamamento judicial no ambiente forense, tanto neste juízo como perante a
Vara de Família e Defensoria Pública.O requerido desde já fica ciente que a cada e descumprimento comprovado,
será penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de estar sujeito a prisão preventiva por descumprimento
de medida protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha.Advirto
ainda o requerido que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizará crime de
descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, sem prejuízo de outras eventuais infrações
penais que venha a praticar contra a vítima.Sendo o requerido preso em flagrante delito, caberá ao órgão de segurança pública
competente prendê-lo e conduzi-lo à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais, devendo o respectivo auto
de prisão em flagrante ser submetido a controle judicial em conformidade com o artigo 310 do Código de Processo
Penal.Determino à serventia
Dê ciência ao Cmte da Polícia Militar dando-lhe conhecimento destas medidas protetivas para, se for o caso, prestar imediato
socorro à vítima, sem prejuízo de prender o requerido, conduzindo-o à Central de Flagrantes para o procedimento;
1. Intime-se o requerido dando-lhe conhecimento desta decisão, advertindo-o das consequências citadas acima em caso de
descumprimento. Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá alertar ao requerido de que a PM já está autorizada a prendê-lo
em caso de descumprimento;
2. Intime-se a vítima sobre o conteúdo desta decisão, esclarecendo-a de que deverá comunicar a este juízo o eventual
descumprimento das medidas protetivas pelo representado, bem como sobre possível reconciliação com o mesmo.
Ainda, deverá ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há
interesse/necessidade na renovação;
3. Embora as medidas protetivas sejam aplicadas em desfavor do requerido, busca-se seu efetivo cumprimento dentro da
razoabilidade. Assim, intime-se a vítima comunicando-lhe que não poderá procurar o requerido e deverá evitar os
mesmos lugares em que este já se encontre, sob pena de revogação das medidas protetivas;
4. Alerte-se a vítima da necessidade de comunicar em juízo qualquer mudança de endereço;
5. Intime-se a vítima para que manifeste se tem interesse em ser assistida pela Patrulha Maria da Penha e, havendo
interesse, comunique-se a referida Patrulha acerca desta decisão, a fim de apoiarem o cumprimento destas
medidas
6. Intimem-se as partes, alertando-os que, havendo necessidade de comunicação para tratarem de assuntos de interesses
mútuos deverão procurar a Defensoria pública e/ou Advogado de confiança para adoção das providências cabíveis.
Entretanto, ficam cientes que jamais poderão procurar um ao outro, ainda que por telefone/Whatsapp. A consequência
para o requerido, será a prisão por descumprimento da medida, sem prejuízo das implicações legais pelo cometimento
de outros crimes. Para a vítima, implicará na revogação das medidas protetivas;
7. Sendo noticiado o descumprimento da medida, vista ao MP para conhecimento e requerer o que lhe aprouver, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas;
8. Intimem-se MP, Autoridade Policial e Defensoria/Advogado. Para conhecimento de todos será publicado o presente
edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins Gurupi, 20 de
julho de 2021,. Eu, Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna,
Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA PRAZO DE 15 DIAS
Medida protetiva nº 0005858.35.2021.827.2722
Denunciado: HANS MULLER CRUZ ARAUJO
Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
da Medida Protetiva de Urgência supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado HANS MULLER CRUZ ARAUJO,
brasileiro, filho de Rosa Pereira da Cruz, nascido em 12/09/91, auxiliar de produção portador do CPF 025.586.011.05,
atualmente em lugar incerto e não sabido, fica intimado da concessão das medidas protetivas, a seguir transcritas: Ante o
exposto, e com suporte nos elementos indiciários apresentados até este momento, DEFIRO o pedido liminar protetivo para
determinar:
1. A separação de corpos;
2. Que o Requerido (1) Se AFASTE do lar conjugal; (2) se abstenha de APROXIMAR da Requerente e de seu filho, tendo
como certa a distância mínima de 200 metros; e (3) se abstenha de MANTER CONTATO com a ofendida e seus
familiares por qualquer meio, exceto em Juízo.
A presente medida terá a duração de 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação em face de requerimento fundamentado
e demonstrado da vítima. O descumprimento de alguma das medidas pelo representado implicará na pena de multa de R$
300,00 (trezentos reais) por descumprimento, a ser revertida em favor da vítima, sem prejuízo da decretação de prisão

ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5005 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2021

10

preventiva (CPP, 313, III).Advirta-se a vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve se dar de forma recíproca, a fim de
evitar a ocorrência de novas situações de risco, e para que haja preservação também dos direitos fundamentais do agressor .A
ofendida deverá ser esclarecida que a Defensoria Pública deste Estado está à disposição para o patrocínio de sua defesa, caso
seja procurada. Desta decisão, intime-se a Representante, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, enviando-lhe cópia desta
decisão, devendo ela informar a este juízo não só eventual descumprimento das medidas protetivas pelo agressor, como
também reconciliação entre as partes, cessação da violência, bem como alteração nos endereços de ambos, sob pena de
extinção das medidas e arquivamento do feito. Intime-se por mandado também o Representado, advertindo-o de que em
consideração à natureza processual penal da presente medida cautelar o contraditório será exercido nos autos da ação penal
condenatória eventualmente a ser proposta. Apensem-se oportunamente o presente feito aos autos do inquérito policial/TCO ou
ação penal respectiva. Por fim, transcorrido o prazo de vigência das medidas, acima fixado, sem a notícia de novos fatos de
violência a este Juízo ou à autoridade policial por parte da vítima, tal silêncio será interpretado manifestação tácita da ausência
superveniente de interesse de agir, devendo a Escrivania certificar e fazer imediata conclusão para extinção do feito.Ciência ao
MP e à autoridade policial. Traslade-se cópia desta decisão para os autos n. 0005857-50.2021.8.27.2722. Cumpra-se com a
urgência que o caso requer, servindo esta decisão como mandado.. Para conhecimento de todos será publicado o presente
edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins Gurupi, 20 de julho de
2021,. Eu, Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA PRAZO DE 15 DIAS
Medida protetiva nº 0006502.75.2021.827.2722
Denunciado: GLEIDSON CARVALHO DE ARAJUJO
Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
da Medida Protetiva de Urgência supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado GLEIDSON CARVALHO ARAUJO,
brasileiro, filho de Tania Ferreira de Carvalho , nascido em 08/03/1996, portador do CPF atualmente em lugar incerto e não
sabido, fica intimado da concessão das medidas protetivas, a seguir transcritas: Isto posto, CONCEDO a seguinte medida
protetiva de urgência à vítima MOC, em desfavor de GLEIDSON CARVALHO ARAUJO, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias:
Deverá manter distância mínima de 200 (duzentos) metros da vítima MOC .Proibição de manter qualquer forma de contato com a
vítima MOC seja diretamente ou através de terceiros, por qualquer meio de comunicação. Saliento que a medida que proíbe a
aproximação com a pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao chamamento judicial no ambiente forense,
tanto neste juízo como perante a Vara de Família e Defensoria Pública.O requerido desde já fica ciente que a cada e
descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de estar sujeito a prisão
preventiva por descumprimento de medida protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo
20 da Lei Maria da Penha.Advirto ainda o requerido que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas por
este juízo caracterizará crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, sem prejuízo
de outras eventuais infrações penais que venha a praticar contra a vítima. Sendo o requerido preso em flagrante delito, caberá
ao órgão de segurança pública competente prendê-lo e conduzi-lo à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos
legais, devendo o respectivo auto de prisão em flagrante ser submetido a controle judicial em conformidade com o artigo 310 do
Código de Processo Penal. Determino à serventia
Dê ciência ao Cmte da Polícia Militar dando-lhe conhecimento destas medidas protetivas para, se for o caso, prestar imediato
socorro à vítima, sem prejuízo de prender o requerido, conduzindo-o à Central de Flagrantes para o procedimento;
1. Intime-se o requerido dando-lhe conhecimento desta decisão, advertindo-o das consequências citadas acima em caso de
descumprimento. Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá alertar ao requerido de que a PM já está autorizada a prendê-lo em
caso de descumprimento;
2. Intime-se a vítima sobre o conteúdo desta decisão, esclarecendo-a de que deverá comunicar a este juízo o eventual
descumprimento das medidas protetivas pelo representado, bem como sobre possível reconciliação com o mesmo. Ainda,
deverá ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há
interesse/necessidade na renovação;
3. Embora as medidas protetivas sejam aplicadas em desfavor do requerido, busca-se seu efetivo cumprimento dentro da
razoabilidade. Assim, intime-se a vítima comunicando-lhe que não poderá procurar o requerido e deverá evitar os mesmos
lugares em que este já se encontre, sob pena de revogação das medidas protetivas;
4. Alerte-se a vítima da necessidade de comunicar em juízo qualquer mudança de endereço;
5. Intime-se a vítima para que manifeste se tem interesse em ser assistida pela Patrulha Maria da Penha e, havendo
interesse, comunique-se a referida Patrulha acerca desta decisão, a fim de apoiarem o cumprimento destas medidas
6. Intimem-se as partes, alertando-os que, havendo necessidade de comunicação para tratarem de assuntos de interesses
mútuos deverão procurar a Defensoria pública e/ou Advogado de confiança para adoção das providências cabíveis.
Entretanto, ficam cientes que jamais poderão procurar um ao outro, ainda que por telefone/Whatsapp. A consequência para o
requerido, será a prisão por descumprimento da medida, sem prejuízo das implicações legais pelo cometimento de outros
crimes. Para a vítima, implicará na revogação das medidas protetivas;
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7. Sendo noticiado o descumprimento da medida, vista ao MP para conhecimento e requerer o que lhe aprouver, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas;
8. Intimem-se MP, Autoridade Policial e Defensoria/Advogado. Para conhecimento de todos será publicado o presente
edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins Gurupi, 20 de julho
de 2021,. Eu, Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de
Direito

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PRAZO DE 15 DIAS
AÇÃO PENAL: 0007991.84.2020.827.2722
Denunciado: RUBENS PEREIRA DE AZEVEDO
Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
da Medida Protetiva de Urgência supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado RUBENS PEREIRA DE AZEVEDO,
brasileiro, solteiro, pedreiro, CPF n° 401.916.051-15, nascido aos 15/01/1965, natural de Peixe/TO, filho de Francisca de
Azevedo,, atualmente em lugar incerto e não sabido, fica intimado da SENTENÇA CONDENATÓRIA EVENTO 47, a seguir
transcritas O DISPOSITIVO: or todo o exposto, sem delongas, comprovadas a autoria e materialidade do delito de ameaça,
na forma continuada, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR o acusado RUBENS PEREIRA
DE AZEVEDO nas penas do artigo 147 do Código Penal c/c 71, caput, do CP, sob os auspícios da Lei n.º 11.340/06.Passo à
análise e individualização da pena: Quanto ao crime de ameaça: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, denotase que os motivos e as circunstâncias do delito são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, uma vez o acusado
agrediu moralmente a ofendida e a intimidou, fato este que não teve contribuição pelo comportamento da mesma. Verifica-se
que o acusado não possui maus antecedentes, nos termos da certidão de evento 06, uma vez que os processos expostos na
certidão, não podem ser considerados em virtude da súmula 444 do STJ que veda a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena. A culpabilidade do agente considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se
mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que
motivem a valoração negativa. As demais circunstâncias conduta social, a personalidade do agente, e as conseqüências do
crime são favoráveis, ou não há elementos suficientes para sua correta aferição. Sendo assim, fixo a pena base em 01 (um) mês
de detenção. Compenso a atenuante da confissão expressa (art. 65, III, d, CP) com a agravante por ter sido o delito cometido
contra a companheira (art. 61, II, “f” do CP). Ausentes causas de diminuição e presente causa de aumento de pena (crime
continuado), decorrente da continuidade delitiva (art. 71, CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6, e FIXO A PENA EM
DEFINITIVO EM 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”,
do Código Penal, fixo ao acusado o regime aberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de o crime ter sido praticado com grave ameaça
contra a pessoa, violando, portanto, o disposto no art. 44, inc. I do Código Penal. Considerando o disposto no artigo 77 do
Código Penal, verifico estarem presentes os requisitos para a aplicação deste instituto (pena não superior a 2 anos). Contudo,
confrontando este benefício com o quantitativo da pena aplicada revela-se desproporcional e prejudicial ao acusado. Portanto,
diante da realidade do benefício ser mais gravoso que a execução da pena, deixo de aplicá-lo. Deixo de condenar o acusado nas
custas processuais, vez que não se comprova nos autos que pode custear as despesas do processo sem comprometer o
sustento próprio ou da família. Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da
condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista
que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Caso existam medidas cautelares fixadas, o acusado
fica desobrigado do cumprimento das mesmas. Por outro lado, se houver medidas protetivas de urgência fixadas, o acusado fica
obrigado a cumpri-las até o prazo final anteriormente fixado. Determino à serventia:
1. Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário;
2. Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário;
3. Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se a guia de recolhimento
encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral;
4. Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; P.R.I. Gurupi-TO, 10 de novembro de 2020. Para conhecimento
de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi,
Estado do Tocantins Gurupi, 20 de julho de 2021,. Eu, Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o
presente. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito
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PALMAS
2ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (20 DIAS)
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania, processam os autos AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA registrada sob o n.º5003587-64.2009.8.27.2729 na qual figura como requerente ZILDIRENE BARBOSA LOUZEIRO,
FRANCISCO VICENTE DA SILVA e OUTROS requerido ESTADO DO TOCANTINS. É O presente para INTIMAR a parte
requerente FRANCISCO VICENTE DA SILVA, portador do CPF Nº 527.553.711-53 estando em lugar incerto e não sabido,
determino a SUSPENSÃO DO FEITO e intimação pessoal do requerente para, no prazo de 20 dias, constituir novo advogado. 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, 20/07/2020 Eu, Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi.

4ª vara cível
Intimações às partes

INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0027365-07.2016.8.27.2729 - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52568821000122
REQUERIDO: ELIAS BATISTA GOMES - CPF: 99625890106
Decisão: III – DISPOSITIVO .Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por conseguinte, com fundamento no artigo 485,
VIII, c/c o parágrafo único do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem
resolução do mérito. Custas pela requerente (artigo 90, do Código de Processo Civil). Sem honorários, uma vez que não houve
atuação de patrono da parte adversa. Deixo de proceder a baixa na restrição do veículo, porquanto não realizada por este Juízo.
Publicados e registrados pelo sistema. Intime-se. Com o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 05/2016/CGJUS/TO,
proceda-se à baixa do processo. Efetuada esta, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial Unificada – COJUN para
levantamento da existência de débitos processuais e, em caso positivo, proceder à sua cobrança administrativa. EDSSANDRA
BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito.

5ª vara cível
Intimações às partes

INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 5035340-34.2012.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
REQUERENTE: JOSIAS MARCOS FARIAS - CPF: 80263666115
REQUERIDO: ANTÔNIO REGINALDO DA COSTA SILVA - CPF: 00826336140
Decisão: Dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para o efeito de: 1. DECLARAR
rescindido o negócio jurídico realizado entre as partes; 2. CONFIRMAR a liminar deferida ao evento 04, nomeando a parte autora
legítima proprietária da motocicleta (Honda CG 150 TITAN ES, cor vermelha, placa: MXD-4406); 3. CONDENAR a parte
requerida ao pagamento da quantia de R$ 700 (setecentos reais) pelo usufruto da motocicleta. O valor deverá ser corrigido
monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da
citação. Via de consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do artigo 487, do Código de Processo Civil. Condeno a parte
requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC. Transitado em julgado, DÊ-SE baixa. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas-TO, data
certificada pelo sistema. Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 5006689-60.2010.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
REQUERENTE: MARCOS BALDUINO DE OLIVEIRA - CPF: 30272076104
REQUERIDO: YURI ADAM DE MORAIS SILVA PEREIRA - CPF: 08961894650
Decisão: As partes apresentaram um acordo no evento 35. Verifico que:- as partes são capazes de direitos e obrigações no
mundo civil; - o objeto é lícito e relativo à direito disponível; - a forma ou solenidade do acordo (escrita) obedece ao requisito
legal; - embora uma das partes não esteja representada por advogado, foi citada e intimada da liminar concedida e assinou os
termos do acordo que faz direta e inequívoca menção ao processo. ACORDO que fica HOMOLOGADO e o processo extinto com
resolução de mérito (art. 487, III, "b", CPC). Tendo em vista que as partes acordaram antes da sentença, ficam dispensadas do
pagamento de custas remanescentes, inteligência do art. 90, § 3° do CPC. LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0031588-66.2017.8.27.2729 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQUERENTE: ACJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A - CNPJ: 00148049000196
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REQUERIDO: CAMILA SAGIO SILVA - CPF: 04752102552
Decisão: Trata-se de acordo entabulado pelas partes acima indicadas, conforme documento anexado aos autos. Passo a
decidir. Trata-se de hipótese de Julgamento baseado no art. 12, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, onde o Juiz poderá
deixar de seguir a ordem cronológica da conclusão para proferir sentenças. O pedido não encontra óbice na legislação vigente,
pelo contrário, tem respaldo na alínea "b", inciso III, do artigo 487 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a conciliação
entre as partes figura no rol das Normas Fundamentais do Novo Código de Processo Civil, importa em dever do Estado,
traduzindo-se no princípio da autocomposição expressamente previsto no § 3º do art. 3º do Novo Código de Processo Civil,
devendo ser estimulada no curso do processo. O acordo extrajudicial constitui transação com o propósito de melhor solucionar o
litígio, por isso, ao teor dos preceitos legais, impõe-se a homologação da avença e extinção do processo com exame de mérito.
O acordo foi firmado pelas partes e/ou seus respectivos advogados, constituídos com poderes especiais para transigir e firmar
compromissos/acordos. Não há defeito ou irregularidade capaz de obstar a confirmação judicial da vontade das partes. Ante o
exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b", do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo
formulado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos; de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando que o acordo foi entabulado antes da prolação de sentença, FICA(M) a(s)
parte(s) sucumbente(s) DISPENSADA(S) do recolhimento das custas e despesas processuais remanescentes (art. 90, § 3º,
CPC/2015). Honorários conforme estipulado no acordo. Sentença registrada eletronicamente, nesta data. Ciência às partes.
Tratando-se de vontade das partes incompatível com o direito de recorrer, determino seja certificado de imediato o trânsito em
julgado (artigo 1.000 do CPC/2015). Oportunamente, arquive-se com as baixas necessárias.JOSE CARLOS TAJRA REIS
JUNIOR, Juiz de Direito.
INTIMAÇÃO
AUTOS N°: 0001822-26.2021.8.27.2729 - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03017677000120
REQUERIDO: DEUZAMAR SANTANA DA SILVA BERNARDES - CPF: 63382458187
Decisão: Pelo exposto, JULGO INTEIRAMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para consolidar, em caráter
definitivo, a propriedade plena e posse do bem em mãos do autor. De consequência, fica resolvido o mérito, nos termos do art.
487, I, do CPC. Quanto à futura venda do bem, determino que, na conformidade do art. 2º do Dec. Lei 911/69, " No caso de
inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial
ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de
seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de
contas." Condeno a parte requerida a pagar às custas processuais e honorários advocatícios, estes que, desde já, fixo em 10%
do valor da causa. Com a venda do veículo a autora pode com o seu produto, descontar as custas processuais e honorários
advocatícios. Eventual cobrança futura estará condicionada a comprovação de que a dívida superou o valor da venda do veículo.
P.R.I. Após as formalidades legais remetam aos autos ao arquivo. LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito.

PARANÃ
Diretoria do foro
Portarias

Portaria Nº 1488/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PARANÃ, de 17 de junho de 2021
Dispõe sobre a CORREIÇÃO ORDINÁRIA NO ÂMBITO DA COMARCA DE PARANÃ-TO das serventias extrajudiciais e dá
outras providências.
O Excelentíssimo Senhor Dr. MARCIO SOARES DA CUNHA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do artigo 107, Parágrafo Único, da Lei Complementar Estadual nº 10/1996 c/c Art. 10 e art. 71,
inciso XXVII, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (Provimento nº 11/2019- CGJUS).
CONSIDERANDO o disposto Provimento nº 11/2019-CGJUS/TO (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da
Justiça), que estabelece a obrigatoriedade da realização da correição geral ordinária a ser realizada no primeiro trimestre de
cada ano em todas as Comarcas do Estado do Tocantins em cada ano;
CONSIDERANDO a Orientação n. 09, de 13 de março de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta os
Corregedores-Gerais sobre a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus
(SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19;
CONSIDERANDO o disposto pela Portaria nº 449/2021 CGJUS/SECORPE CGJUS, de 26 de fevereiro de 2021, dispensando a
realização das correições gerais ordinárias relativas às unidades judiciais e administrativas pelo Juiz Corregedor Permanente
nesta Comarca de Porto Nacional;
CONSIDERANDO a Recomendação Nº 3 CGJUS/CHGABCGJUS, do qual recomenda que as correições gerais ordinárias
realizadas pelos Juízes Corregedores Permanentes das comarcas no ano de 2021 sejam feitas por meio virtual/remoto;
CONSIDERANDO a necessidade premente de realização de correição no âmbito da Comarca de Paranã-TO, tencionando
identificar eventuais irregularidades e saná-las com vistas a melhorar a prestação jurisdicional;
RESOLVE:
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Art. 1° DESIGNAR o período compreendido entre 28 e 30 de julho de 2021, para a realização da Correição Geral Ordinária no
âmbito da Comarca de Paranã-TO, de forma remota, compreendendo as SERVENTIAS EXTRAJUDICIAS, salvo as exceções
contidas nesta, sendo dispensada as correições gerais ordinárias relativas às unidades judiciais e administrativas, nos termos da
Portaria nº 449/2021 CGJUS/SECORPE CGJUS, de 26 de fevereiro de 2021.
Paragrafo primeiro: Caso haja necessidade poderá ser realizada de forma presencial, devendo ser tomadas todas as medidas
sanitárias necessárias.
Mes/dia
Unidade
Período/Horário
28.07.2021
Cartório de Registro Civil
Vespertino 13:00h
29.07.2021
Cartório do 1º Tabelionato
Vespertino 13:00h
30.07.2021
Cartório de Imóveis
Vespertino 13:-00h
Art. 2º Em virtude das medidas de prevenção a COVID-19, não será realizada cerimônia de abertura dos Trabalhos
Correicionais, devendo ser encaminhados Ofícios aos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-TO), Defensoria
Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) e Ministério Público do Estado do Tocantins (MP-TO) sobre o calendário dos trabalhos
correicionais extrajudiciais, disponibilizando canal de atendimento para a apresentação de queixas, reclamações, elogios e
sugestões para o aprimoramento dos serviços prestados, viabilizando, inclusive, a disponibilidade para participação de
representantes previamente designados destes órgãos para o acompanhamento das atividades correicionais.
Art. 3º O trabalho correcional será presidido pelo Juiz de Direito Diretor do Fórum, Dr. Marcio Soares da Cunha, e assessorado
pelas servidoras Isa Braz Gomes de Aquino e Jaqueline da Costa Silva Santana.
Art. 4º Os trabalhos correicionais seguirão o disposto pela Recomendação Nº 3 CGJUS/CHGABCGJUS, observando o seguinte:
I – A correição remota será realizada por meio da plataforma oficial Yealink Meeting Cloud, disponibilizada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, devendo a Secretaria do Foro encaminhar cópia desta Portaria aos interessados a fim de que
tomem conhecimento da correição, providenciem o necessário para a sua realização, bem como suspendam temporariamente o
atendimento ao público externo durante o período em que Corregedor Permanente e seus auxiliares estiverem realizado os
trabalhos.
II – Deverá cada serventia extrajudicial encaminhar a Diretoria do Foro o contato do responsável pela unidade correicionada, nos
termos do inciso I do art. 3º da Recomendação Nº 3 CGJUS/CHGABCGJUS;
Art. 5º Em razão da presente Correição abranger tão somente as unidades extrajudiciais, não haverá suspensão do expediente
forense.
Art. 6º. Encaminhe-se expediente com cópia da presente Portaria ao setor responsável da CGJUS solicitando a liberação dos
servidores indicados no Artigo 3º, no sistema SINCOR, para a realização do preenchimento dos formulários próprios da
correição.
Art. 7º DETERMINAR à Secretária da Correição a autuação, pela Secretaria da Diretoria do Foro, no sistema SEI, dando início
ao procedimento correcional, em cujo feito serão praticados todos os atos referentes à correição, em especial as irregularidades
encontradas ou reclamações apresentadas, bem como as determinações saneadoras, para, ao final dos trabalhos, proporcionar
a elaboração do Relatório Final da Correição, que deverá ser enviado à Corregedoria-Geral até o décimo quinto (15º) dia, após o
encerramento dos trabalhos, permanecendo cópia nos autos, devendo ainda a Secretaria solicitar à CGJUS acesso ao SICOR
aos servidores designados nesta.
Art. 8 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9 Dê-se conhecimento à Presidência do Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins,
Magistrados e Cartórios Extrajudiciais.
Publique-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Márcio Soares da Cunha, Juiz de Direito, em 09/07/2021, às 16:59, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PEDRO AFONSO
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias). A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta
Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE
CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e
Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: AUTOS nº: 5000180-67.2011.8.27.2733, AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL,
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REQUERIDO: JOÃO TAVARES LIRA FILHO, FINALIDADE: CITAÇÃO do
réu, JOÃO TAVARES LIRA FILHO, atualmente em local incerto e não sabido, fica a Vossa Senhoria CITADO (A), dos termos
da ação e para querendo no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução por
meio de deposito, fiança bancaria ou indicação de bens quantos necessários para satisfação integral da dívida (arts. 7°, 8° e 9°
da Lei n° 6.830/80). Tudo de conformidade no contido DESPACHO exarado nos autos. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital que será fixado no placard do Fórum local e
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, (20/07/2021).
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Eu, Cosma Coelho Ribeiro- Servidora de secretaria de 1ª Instância, lavrei o presente termo. Juiza de Direito LUCIANA COSTA
AGLANTZAKIS.
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias). A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta
Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE
CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e
Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: AUTOS nº: 0002080-58.2020.8.27.2733, AÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, REQUERENTE: JOSE EDUARDO CRUZ PEREIRA, REQUERIDO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A, FINALIDADE: CITAÇÃO do réu, YMPACTUS COMERCIAL S/A, atualmente em local incerto e
não sabido, fica a Vossa Senhoria CITADO (A), dos termos da presente ação, para que, querendo, apresentar contestação
no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista pelo artigo 511 do Código de Processo Civil. Tudo de conformidade no
contido DESPACHO exarado nos autos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância,
foi expedido o presente Edital que será fixado no placard do Fórum local e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, (20/07/2021). Eu, Cosma Coelho Ribeiro- Servidora de secretaria de
1ª Instância, lavrei o presente termo. Juiza de Direito LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS.

PONTE ALTA
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor William Trigilio da Silva, Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos os interessados que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que ficam designados os dias
abaixo especificados apartir das 09h00mim, na Sala das sessões do Egregio Tibunal do Juri desta Comarca dos autos
seguintes, designadas respectivamente para os dias 01/09/2021, 03/09/2021, 22/092021, 24/09/2021, 20/10/2021, 22/10/2021 e
28/10/2021.
Autos n.º0000356-44.2019.8.27.2736
Natureza: Ação Penal
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Réu: Romilson Rodrigues da Silva Fernandes
Vítima: Leomar Aires da Silva
Autos n.º00008856320198272736.
Natureza: Ação Penal
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Réu: Jhonatas Pereira Brito
Vítima: Adenilson Rodrigues Luduvico
Autos n.º 0000719-31.2019.8.27.2736
Natureza: Ação Penal
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Réu: Diego Cardoso de Almeida e Jeremias Ferreira Bispo
Vítima: Reinaldo Rosa de Almeida
Autos n.º 50000974220118272736
Natureza: Ação Penal
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Réu: Etervaldo Martins Barros
Vítima: Joveni José Teodoro
Autos nº: 5000046-94.2012.8.27.2736
Natureza: Ação Penal
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Réu: João Batista Barbosa Rocha Neto
Vítima: Jailson Lacerda Barbosa
Autos nº: 0000229-48.2015.8.27.2736
Natureza: Ação Penal
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Réu: Arnaldo Pereira Mendes
Vítima: Rosálio Filho Ribeiro de Oliveira
Autos nº: 0000101-23.2018.8.27.2736
Natureza: Ação Penal
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Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Réu: Eduardo Costa Rodrigues
Vítima:Leonardo Pereira de Castro
Para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que será afixado no local de costume. DADO E
PASSADO nesta cidade e comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos 19 de julho de 2021. Eu ___ Ezelto Barbosa de Santana
– Técnico Judiciário, digitei e o subscrevo. Documento eletrônico assinado por WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, Juiz de Direito, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 3201914v2 e do código CRC 459c8b89.

PORTO NACIONAL
2ª vara cível
Editais

EDITAL DE PRAÇA
1ª Praça:13/09/2021
2ª Praça:20/09/2021
Horário:14:00horas
Valor do débito: R$125.005,24
Ação: Execução Fiscal
Número: 5003239-80.2013.8.27.2737
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156
Requerido: SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA
O Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito em substituição da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso
de suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que nos autos supra, a INTIMAÇÃO do executado SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA,
CNPJ; 03819240000100, de que foi designado o dia 13/09/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública e 2ª
hasta pública no dia 20/09/2021 ás 14:00horas, no átrio do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação,
do seguinte bem penhorado do executado, a saber: 01 - (um) lote de n.° 13, da Quadra 12, do loteamento Novo
Horizonte,situado no Município de Porto Nacional -TO, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel,
registrada sob n° R-01-12353, no CRI local. 01 - (um) lote de n.° 14, da Quadra 12, do loteamento Novo Horizonte,situado
no Município de Porto Nacional -TO, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R01-12355, no CRI local, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R-01-12355, no
CRI local, avaliado em RS 30.000,00 (Trinta Mil Reais) cada um dos Lotes avaliados. E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do
presente no placar do Fórum
EDITAL DE PRAÇA
1ª Praça: 03/09/2021
2ª Praça: 10/09/2021
Horário: 14:00 horas
Valor do débito: R$186.984,46
Ação: Execução Fiscal
Número: 5004384-11.2012.8.27.2737
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156
Requerido: A L N DE BARROS - CNPJ: 00.096.709/0001-32 e/ou ANTÔNIO LUIZ NUNES DE BARROS - CPF: 546.947.101-25
O Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito em substituição da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso
de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 03/09/2021 ás 14:00 horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio
do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o
pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber:
Imóvel - 01(um) imóvel localizado na Av. Tocantins, esquina com Rua 01 com áre a de 621,94m2 - Matricula 16.023 do
Livro 02 de Registro Geral.- Após pesquisa no mercado, AVALIO o bem imóvel, com suas benfeitorias em R$ 850.000,00
(Oitocentos e Cinquenta Mil Reais) . Através do presente, ficam intimados os executados A L N DE BARROS - CNPJ:
00.096.709/0001-32 e/ou ANTÔNIO LUIZ NUNES DE BARROS - CPF: 546.947.101-25, das datas das hastas públicas, caso não
seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão
levados à 2ª hasta pública no dia 10/09/2021 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do
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fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei
uma via do presente no placar do Fórum.
EDITAL DE PRAÇA
1ª Praça: 02/09/2021
2ª Praça: 09/09/2021
Horário: 14:00 horas
Valor do débito: R$ 1.070.814,42
Ação: Execução Fiscal
Número: 5000493-16.2011.8.27.2737
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156
Requerido: PRELTINS - ENGENHARIA LTDA e/ou AUGUSTO DO NASCIMENTO MAGALHAES
O Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito em Substituição da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 02/09/2021 ás 14:00 horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio
do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o
pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber:
Imóvel - Uma área de 39.950m2, compreendida pelos módulos de nº 06 ao 29 da Qd. 17 do Distrito Agraindustrial Porto
Palmas, com frente para a Rua nº 05 e fundos para área verde. Evento 23, em exatos R$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais)
. Através do presente, ficam intimados os executados PRELTINS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 37237666000178 e/ou
AUGUSTO DO NASCIMENTO MAGALHÃES, CPF: 22150714604, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua
intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta
pública no dia 09/09/2021 ás 14:00 horas para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do
presente no placar do Fórum.

Editais de intimações com prazo de 30 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA
Prazo: 30 (trinta) dias
Processo n.º 5003239-80.2013.8.27.2737
Ação: Execução Fiscal
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Requerido: SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA
O Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito em substituição da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso
de suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que nos autos supra, a INTIMAÇÃO do executado SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA,
CNPJ; 03819240000100, de que foi designado o dia 16/11/2020 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública e 2ª
hasta pública no dia 20/09/2021 ás 14:00horas, no átrio do Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação,
do seguinte bem penhorado do executado, a saber: (um) lote de n.° 13, da Quadra 12, do loteamento Novo Horizonte,situado no
Município de Porto Nacional -TO, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R-01-12353, no
CRI local, R$30.000,00 (Trinta Mil Reais) 01 - (um) lote de n.° 14, da Quadra 12, do loteamento Novo Horizonte, situado no
Município de Porto Nacional -TO, com limites e confrontações descritas na Escritura do Imóvel, registrada sob n° R-01-12355, no
CRI local, avaliado em RS 30.000,00 (Trinta Mil Reais). E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta
Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do
Fórum.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PUBLICA
Prazo: 30 (trinta) dias
Processo n.º 5000493-16.2011.8.27.2737
Ação: Execução Fiscal
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Requerido: PRELTINS - ENGENHARIA LTDA
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, juiz de direito em substituição desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
este meio INTIMAÇÃO a requerida PRELTINS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.237.666/0001-78 E/OU AUGUSTO DO
NASCIMENTO MAGALHAES - CPF: 221.507.146-04 , atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento
da foi designado o dia 02/09/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do Fórum local, situado no
Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão para a venda e
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arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - Uma área de
39.950m2, compreendida pelos módulos de n. 06-29, da quadra 17 do Distrito Agroindustrial Porto Palmas, registrado
sob a matrícula n.° 13.478, do Livro 02, Registro Geral, CRI de Porto Nacional-TO, avaliado em exatos R$ 700.000,00
(Setecentos Mil Reais). Através do presente, ficam intimados os executados PRELTINS ENGENHARIA LTDA e/ou AUGUSTO
DO NASCIMENTO MAGALHÃES, CNPJ 37237666000178, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação
pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no
dia09/09/2021 ás 14:00horas, para a venda em segunda praça não se admitirá lance inferior a 85% da avaliaçãoa quem
maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na
forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO.
CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. Nos termos da presente ação, no prazo
de 05(cinco)dias. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso
adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico,
Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar
ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 20/07/2021. Eu, Diana
Mascarenhas Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente
edital no átrio do fórum. Data supra.

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL Nº 3190269 - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Autos nº 0010762-93.2014.8.27.2706
Ação: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADRIANA MARIA PEREIRA DE ABREU ANDRADE
RÉU: TOCANTINS BABY LTDA
O Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - Juíz de Direito, do Núcleo de Apoio às Comarcas, em auxílio à 1ª
Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam
os autos do processo acima identificado, sendo o presente para CITAR o executado TOCANTINS BABY LTDA, pessoa jurídica,
inscrita no CNPJ sob o nº 11.875.793/0001-09, por este meio, de todos os termos da inicial, bem como INTIMAR de todos os
termos do(a) despacho/decisão dos eventos 20, 88 e 214 e para: 1 - comparecer à audiência de conciliação designada a ser
realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, coordenado pela Juíza de
Direito Umbelina Lopes Pereira, no prédio do Fórum localizado na Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais,
Araguaína/TO, CEP: 77.8139-05, para o fim único de proceder à tentativa de acordo; 2 - ocasião em que poderá se defender por
intermédio de advogado, ficando ciente de que, não comparecendo e não se fazendo representar por preposto com poderes para
transigir (CPC, art. 277, § 3º, CPC de 1973), ou não se defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 277, § 2º, CPC de 1973).
ADVERTÊNCIA: A contestação/defesa deverá estar no sistema e-proc até a hora designada para a audiência, sob pena de
preclusão, e que, obtida a conciliação, esta será reduzida a termo e posteriormente homologada. Tudo conforme despacho e
decisão,eventos 20 e 88, e petição inicial, cópias em anexo. OBSERVAÇÃO: os autos tramitam por meio do processo judicial
eletrônico e, através do número indicado acima e chave do processo 313358742314, é permitido o acesso destes na íntegra
junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo
eletrônico: https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica. Eu,
Izabella Martins Nunes Rodrigues, Servidora de Secretaria, que digitei. Assinado eletronicamente por JOÃO ALBERTO MENDES
BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito.

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
CURATELA Nº 0002591-43.2020.8.27.2705/TO
AUTOR: MARIA ELZA ALVES DE SOUZA
RÉU: CLEITON ALVES DE SOUZA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Dr MARCELO LAURITO PARO, MM Juiz de Direito do NACOM, em auxílio ao douto Juízo da 1ª Escrivania
Cível de Araguaçu, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório processaram-se os autos da Ação supramencionada, cuja
Sentença de mérito declarou em definitivo a interdição civil de CLEITON ALVES DE SOUZA SILVA, em razão de ser portadora
de portador de Esquizofrenia e retardo mental moderado com comprometimento no comportamento, sendo este permanente, o
que lhe retira totalmente o discernimento necessário para a prática dos atos da vida civil, deixando-a absolutamente incapaz e
sem capacidade de exprimir a sua própria vontade, sendo nomeada como sua curadora para todos os atos da vida civil a pessoa
de MARIA ELZA ALVES DE SOUZA, brasileira, união estável, portadora da cédula de identidade n° 4687530, SSP/GO, inscrita
no CPF sob o nº 711.079.041-02, residente e domiciliada na Rua Adelino Pereira Nascimento, Qd 05, Lt 09, Setor Maria Torres,
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Araguaçu/TO estado do Tocantins. E para que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MMª Juíz que se expedisse o
presente Edital, que deverá ser publicado no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 01 (uma) vez na imprensa local, e por 03 (três) vezes, com
intervalo de 10 (dez) dias, no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado. Palmas TO, data certificada pelo
sistema. Eu, DEYSE CARVALHO LEITE, Servidora do NACOM, que digitei e subscrevi.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

ARAGUAINA
2ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0020382-61.2016.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
RÉU: FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA
EDITAL Nº 1840576
CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO - EMBARGOS
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o
feito da Execução de Título Extrajudicial, protocolo nº 0020382-61.2016.8.27.2706 e chave do processo nº 454526077816,
ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE a parte executada/requerida FERNANDA APARECIDA
TEIXEIRA DA SILVA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três)
dias efetue o pagamento do valor total da dívida, no montante de R$ 245.645,50 (duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e
quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária, das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, ou, em igual prazo, nomeie bens passíveis de penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorados
livremente bens que bastem a garantir a execução, dívidas estas representadas por uma cédula rural pignoraticia nº 40/00543-7
INTIMA-SE a parte executada/requerida acima nominada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i)
oferecer EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do
valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, REQUERER seja admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06
(SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em
conformidade com respeitável despacho do evento 5. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital, o qual será publicado no Diário da Justiça e duas (2) vezes em jornal de circulação local, além de ser afixado no placar do
Fórum local. Ressalva-se que a publicação será feita apenas em órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da
justiça. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de novembro do
ano de dois mil e vinte (02/03/2020). Eu, Ana Paula Martins, Escrivã Judiciário, que conferi e digitei.
Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, 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 1840576v3 e do código CRC 84139e3b.
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA Data e Hora:
2/12/2020, às 17:51:24

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decretos

Decreto Judiciário Nº 436, de 20 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000010722-8,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Edineia Alves de Sousa para o cargo de provimento em
comissão de Chefe de Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Tocantinópolis.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Decreto Judiciário Nº 437, de 20 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000010722-8,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Elisânia Mauricio de Andrade para o cargo de provimento
em comissão de Chefe de Secretaria Criminal da Comarca de Goiatins.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
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Decreto Judiciário Nº 438, de 20 de julho de 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000010722-8,
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Maraína Moreira da Costa para o cargo de provimento em
comissão de Chefe de Secretaria Cível da Comarca de Goiatins.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Decisões
PROCESSO
21.0.000005150-8
INTERESSADO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA, Divisão de Serviços Gerais
ASSUNTO
Aquisição de lixeiras para coleta seletiva
Decisão Nº 2861, de 19 de julho de 2021
Tata-se de procedimento licitatório, com vistas à registrar preços para futura aquisição de lixeiras para coleta seletiva, conforme
demanda e disponibilidade orçamentária, pelo período de 12 (doze) meses, o qual foi processado por meio do PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 038/2021-SRP, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência n.º
128/2021 (evento 3648269).
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso do Pregão Eletrônico 78/2021, conforme eventos 3760471 e 3760473.
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;
considerando
ainda
a reserva orçamentária (eventos 3643866 e 3650991),
e
o
Parecer da
ASJUADMDG (evento 3808169), ACOLHO a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3808697), ao tempo em que
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 38/2021, conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação
presentes nos eventos 3804419, 3804424 e 3804429, respectivamente, no qual se sagraram vencedoras as empresas:
COMERCIAL MACHADO EIRELI, inscrita sob o CNPJ 25.862.137/0001-86, para o item 3; MOVIMENTE BRASIL EIRELI, inscrita
sob o CNPJ 27.308.366/0001-89, para o item 5; FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ
36.327.075/0001-29, para o item 2, e DISTRIBUIDORA W F EIREL, inscrita sob o CNPJ 41.313.516/0001-73, para o item
4, no valor total de R$ 86.235,00 (oitenta e seis mil duzentos e trinta e cinco reais); não havendo vencedor para o item 1,
conforme certidão presente no evento 3804231, 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 para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Portarias

Portaria Nº 1772, de 20 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 no parágrafo único do art. 28 da Resolução TJTO nº 15, de 22 de novembro de 2007, bem como o
contido no processo SEI nº 21.0.000001251-0,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Solange Carvalho Bragança Milhomem, Técnica Judiciária, para a função comissionada de Chefe de
Apoio Administrativo e Judicial - FC3, na Secretaria da 1ª Câmara Cível, a partir da data de publicação deste ato.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

Termos de homologação
PROCESSO
21.0.000006403-0
INTERESSADO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, DTINF
ASSUNTO
Recurso administrativo e homologação de procedimento licitatório.
Termo de Homologação Nº 40, de 20 de julho de 2021
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Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é contratação de empresa para
prestação continuada de serviços de telefonia móvel pessoal corporativo – SMPC, nas modalidades local e longa distância
nacional e internacional, e Internet móvel, com fornecimento de aparelhos celulares, tablets e modens, todos em comodato, para
suprir às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e no encerramento dos procedimentos licitatórios, a
manifestação técnica da SERTEL (evento3792452), as informações da COLIC (evento 3806929), como também as disposições
da sua legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006,
Decreto
Judiciário
136/2014
e,
subsidiariamente,
Lei
8.666/93,
como
também
a manifestação
da ASJUADMDG (evento 3811741):
1. CONHEÇO o recurso interposto pela empresa FEDERAL SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO
LTDA (evento 3800956) e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.
2. ADJUDICO o item 1 à empresa CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0001-47, pelo valor de R$ 2.556.159,00 (dois milhões,
quinhentos e cinquenta e seis mil cento e cinquenta e nove reais), consoante Resultado por fornecedor e Ata da Sessão
(eventos 3793033 e 3793026); e
3. à HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 34/2021 - SRP, haja vista ao êxito do certame, tudo consoante Resultado por Fornecedor
e Ata da Sessão (eventos 3793033 e 3793026).
Encaminhem-se os autos à:
1. ASPRE para publicação da Decisão a ser exarada e adoção das medidas cabíveis no Sistema COMPRASNET; e
2. SPADG para publicação do presente Termo de Homologação; e
3. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes.
Concomitante, à COLIC e DTINF? para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1064/2021, de 20 de julho de 2021
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/93876 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Robson Andrade Venceslau, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352785,
o valor de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27,
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período
de 14/07/2021 a 14/07/2021, com a finalidade de atender as demandas do chamado 19902 aberto no sistema de service desk,
no período de 14/07/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 1709/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 13 de julho de 2021
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 173/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000016245-8, celebrado entre este
Tribunal de Justiça e a empresa Marcelo Vitor Petrazzini - ME, que tem por objeto a aquisição de equipamentos tecnológicos
para modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT.
RESOLVE:
Designar o servidor Vinícius Fernandes Barboza, matrícula 352403, como gestor do contrato nº 173/2021, e a servidora Lily Sany
Silva Leite, matrícula 352549, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as
obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
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Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 999/2021, de 19 de julho de 2021
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora RAELZA FERREIRA LOPES, matrícula nº 99624, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 05 a 22/07/2021, a partir de 19/07/2021 até 22/07/2021, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 10 a 13/01/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1000/2021, de 19 de julho de 2021
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor FERNANDO FERREIRA FROTA, matrícula nº 352795, relativas ao período aquisitivo
2017/2018, marcadas para o período de 19/07 a 05/08/2021, a partir de 19/07/2021 até 05/08/2021, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 01 a 18/11/2021, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA FÉRIAS Nº 1001/2021, de 19 de julho de 2021
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora ELIANDRA MILHOMEM DE SOUZA, matrícula nº 232071, relativas ao período
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 19/07 a 17/08/2021, a partir de 19/07/2021 até 17/08/2021, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/12/2021, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 431/2021, de 20 de julho de 2021
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94392
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RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora ROBERTA ELOI PEREIRA, matrícula nº 352528, ESCRIVÃO JUDICIAL, para, sem prejuízo de suas
funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE NATIVIDADE no período de
05/07/2021 a 09/07/2021, 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.
Publique-se. Cumpra-se.
EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 432/2021, de 20 de julho de 2021
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94393
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora ROBERTA ELOI PEREIRA, matrícula nº 352528, ESCRIVÃO JUDICIAL, para, sem prejuízo de suas
funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE NATIVIDADE no período de
12/07/2021 a 16/07/2021, 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.
Publique-se. Cumpra-se.
EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1002/2021, de 20 de julho de 2021
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos,
Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora IARA TELES DE SOUSA, matrícula nº 245156, relativas ao período aquisitivo 2019/2020,
marcadas para o período de 19/07 a 17/08/2021, a partir de 19/07/2021 até 17/08/2021, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 02 a 31/03/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 433/2021, de 20 de julho de 2021
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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, do servidor VALDEIR GOMES DE SANTANA, matrícula nº 161067, ocupante do cargo
de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94350;
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
248539

PAULA MARCIA BARROS DE CARVALHO

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral

05/07/2021 à 09/07/2021
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 435/2021, de 20 de julho de 2021
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 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 MARCIA REGIA FERNANDES DE ARAUJO, matrícula nº 177535,
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, no período de 19/07/2021 a 02/08/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94414;
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
287820

GLAUCIA VIEIRA DE SOUZA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

20/07/2021 à 02/08/2021

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 436/2021, de 20 de julho de 2021
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 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 licença para tratamento da própria saúde, da servidora MARCIA REGIA FERNANDES DE
ARAUJO, matrícula nº 177535, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA
DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, no período de 26/05/2021 a 26/05/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94417;
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
287820

GLAUCIA VIEIRA DE SOUZA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

26/05/2021 à 26/05/2021

Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1003/2021, de 20 de julho de 2021
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e
na forma da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, matrícula nº 174152, relativas ao período aquisitivo
2019/2020, marcadas para o período de 12 a 30/07/2021, a partir de 12/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 04 a 22/10/2021, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Alessandro Hofmann Teixeira Mendes
Diretor do Foro Substituto
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1004/2021, de 20 de julho de 2021
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor SEBASTIAO RODRIGUES TAVARES, matrícula nº 169043, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 19 a 30/07/2021, a partir de 19/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 12/12/2021, em razão de licença para tratamento da própria saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Flavia Afini Bovo
Diretora do Foro
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 438/2021, de 20 de julho de 2021
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula nº 93054, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS, no
período de 02/08/2021 a 02/08/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94403;
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
352524

HERIKA MENDONÇA HONORATO

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

02/08/2021 à 02/08/2021

FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 439/2021, de 20 de julho de 2021
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula nº 93054, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS, no
período de 26/07/2021 a 30/07/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94401;
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
352524

HERIKA MENDONÇA HONORATO

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

26/07/2021 à 30/07/2021
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 440/2021, de 20 de julho de 2021
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula nº 93054, ocupante do cargo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS, no
período de 23/07/2021 a 23/07/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94400;
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
352524

HERIKA MENDONÇA HONORATO

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

23/07/2021 à 23/07/2021

Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 441/2021, de 20 de julho de 2021
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora JANETE DE ALMEIDA GOMES, matrícula nº 49448, ocupante do
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PIUM - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 19/07/2021 a 23/07/2021;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/94437;
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
96535

ARION DO NASCIMENTO LOPES

ESTATUTÁRIO

ESCRIVÃO JUDICIAL

19/07/2021 à 23/07/2021

Publique-se. Cumpra-se.
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 1005/2021, de 20 de julho de 2021
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor RAIMUNDO NONATO DA ROCHA PEREIRA, matrícula nº 240759, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 20/07 a 06/08/2021, a partir de 20/07/2021 até 06/08/2021, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 18/07/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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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.

