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SEÇÃO JUDICIAL 
2ª CÂMARA CÍVEL 

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 
Intimações às partes 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012401-57.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001824-29.2017.8.27.2731/TO 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB TO5630A) 
ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB TO4867A) 
AGRAVADO: ARNALDO RODRIGUES TORRES 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado - JOCY GOMES DE ALMEIDA – Relator - ficam as partes interessadas 
nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO 
BRADESCO S/A contra decisão proferida nos autos de nº 0001824-29.2017.8.27.2731, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca 
de Paraíso do Tocantins-TO. Aduz que o autor, ora agravante, ajuizou ação de execução de título extrajudicial, tendo em vista a 
inadimplência referente ao instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças nº 294867398. Pugnou, a título de 
tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de 
instrumento em epígrafe não apresenta os requisitos necessários para seu conhecimento. É cediço que o artigo 1.015, do Código 
de Processo Civil, possui rol taxativo das decisões cabíveis de agravo de instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de 
instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da 
alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de 
gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão 
de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova 
nos termos do art. 373, § 1º; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também 
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de 
sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na hipótese dos autos, o agravante interpôs o presente agravo 
de instrumento para atacar ato decisório que entendeu por bem não reconsiderar da decisão que indeferiu a expedição de ofício 
para busca de penhoráveis em nome do devedor. Ressalta-se que o pronunciamento judicial acerca do pedido de 
reconsideração não é considerado nova decisão interlocutória, mas apenas confirmação da anterior. Desse modo, da análise do 
rol do artigo supracitado, o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a expedição de ofício para busca de penhoráveis 
não faz parte das hipóteses passíveis de serem agravadas pela via instrumental. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO PESSOAL DOS CONFRONTANTES. PEDIDO 
DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO NÃO 
RECORRÍVEL. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. 
Há evidente intempestividade do agravo de instrumento manejado, pois mero pedido de reconsideração não interrompe o prazo 
para interposição de recurso. Transcorreu o prazo recursal sem o devido ato processual exigido, ou seja, a interposição do 
agravo de instrumento. Recurso intempestivo. Ainda que assim fosse, a decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra 
em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Novo Código de Processo Civil, o que permite o não conhecimento do 
recurso, por manifestamente inadmissível. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. 
(TJ-RS AI: 70077604395 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 10/05/2018, Décima Nona Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/05/2018) (grifo nosso). Ante o exposto, ausente o requisito necessário para o 
juízo de admissibilidade recursal, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento interposto, nos termos do que dispõe o 
artigo 932, inciso III, do Código de processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após trânsito em julgado, arquive-se.” 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012661-37.2020.8.27.2700/TO 
AGRAVANTE: ABEL JOSE CARDOSO 
ADVOGADOS: EVANDRO LUIZ BIANCHINI OAB/TO 8393 
ADVOGADO: IGOR MOREIRA AFONSO PEREIRA OAB/TO 8404 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora - ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE – Relatora - ficam as partes 
interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por Abel 
José Cardoso, em face da decisão lançada no evento 10, em que o Julgador primevo indeferiu-lhe os benefícios da Assistência 
Judiciária Gratuita. Em seu arrazoado, aduz que, na origem, propôs Ação Declaratória c\c Obrigação, em desfavor do Município 
de Dianópolis, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas que lhe são devidas, tendo postulado os benefícios da justiça 
gratuita, no que foi, de forma equivocada, indeferido pelo Julgador a quo. Argumenta que, a rigor do que dispõe o Art. 5°, LXXIV, 
da Constituição Federal e da Lei n.º 1.060-50, alterada pela Lei n. ° 7.510-86, as taxas e emolumentos judiciais não podem ser 
impeditivos ao direito de ação, sob pena de configuração de violação do princípio constitucional do “acesso ao judiciário”. 
Pondera que ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, com parcos rendimentos, 
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auferindo um salário de R$ 1.395,59 (mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), o que impossibilita 
efetivar o pagamento dos custos do processo. Alega que não dispõe, atualmente, de meios suficientes para arcar com o ônus do 
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria mantença e de sua família, requerendo 
a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e caso seja necessário recurso, baseada no art. 5º, XXXIV, "a", da Carta 
Magna. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, no sentido que lhe sejam 
deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É, em síntese, o relatório. DECIDO. A princípio, conheço do recurso, 
pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Pois bem! Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, 
disciplina que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No mesmo sentido, a 
Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, é incisiva ao afirmar que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No entanto, compartilho do entendimento de que a mera declaração de 
impossibilidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios geram uma presunção relativa de veracidade, 
sendo necessária a demonstração de hipossuficiência da parte. Nesse sentido consigna o STJ: AGRAVO INTERNO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. 
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza que tenha por 
fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente, desde 
que não demonstrada a hipossuficiência a parte. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP, 
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) No caso dos 
autos, a prova juntada pela parte dá conta que o agravante é servidora pública, ocupante do cargo de Agente Comunitário de 
Saúde, percebendo a renda média mensal de R$ 1.395,59 (mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 
consoante demonstram os contracheques do mesmo, juntado no evento 1, anexo 4, dos autos de origem. Deste modo, resta 
evidente que o pagamento das despesas processuais iniciais e demais custos que tiver que arcar, no decorrer da ação primitiva, 
pelo agravante, pode comprometer o pagamento das demais despesas de seu orçamento mensal, o que impõe o deferimento de 
seu pedido liminar. Neste sentido, vale citar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da justiça 
gratuita está condicionada à comprovação real da hipossuficiência econômica da parte postulante, que deve trazer aos autos 
elementos que demonstrem sua insuficiência financeira nos termos do Art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. 2. No caso, a 
prova documental demonstrou que o rendimento mensal líquido da agravante (Professora Aposentada) varia entre R$ 2.763,80 a 
R$ 2.299,00, já as despesas processuais somam a quantia de R$ 2.847,83, sendo evidente não possuir meios de arcar com tal 
pagamento sem comprometer a própria subsistência ou de sua família. 3. Gratuidade de justiça concedida. 4. Agravo de 
Instrumento conhecido e provido. (TJTO. AI 00206057620198270000. Desa. Maysa Vendramini. Julgado em 04/02/2020) Diante 
desta conjuntura, a hipossuficiência do agravante restou demonstrada, não havendo óbices à concessão da gratuidade de 
justiça. Portanto, impõe-se a reforma da decisão de 1º grau, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à agravante. Ante ao 
exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de conceder ao agravante os 
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC C/C art. 5º, LXXIV, da CF/88. Cientifique-se o 
Magistrado monocrático do teor da presente decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Intimem-
se. Cumpra-se. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010490-93.2019.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001103-33.2018.8.27.2702/TO 
APELANTE: IPANEMA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA-EPP 
ADVOGADO: GISSELI BERNARDES COELHO. (OAB TO678) 
ADVOGADO: FÁBIA NOGUEIRA VIEGAS (OAB GO49864) 
APELADO: PRATICA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 
ADVOGADO: TIAGO BRAZ FERNANDES DE SOUSA (OAB SP300570) 
ADVOGADO: ELIZANDRO DE CARVALHO (OAB SP194835) 
APELADO: LOGRV TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado JOCY GOMES DE ALMEIDA – Relator - ficam as partes interessadas nos 
autos epigrafados INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “Por ordem do Exmo. Sr. Juiz Convocado Jocy Gomes de Almeida, 
intime-se a parte embargada para, caso queira, apresentar, no prazo de 5 dias (art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil), 
contrarrazões aos Embargos de Declaração, lançado nos autos. Cumpra-se.” 
 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002467-33.2020.8.27.2714/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
APELANTE: TEREZA MARIA DE SOUSA (AUTOR) 
ADVOGADO: FRED MARTINS DA SILVA (OAB TO010212) 
ADVOGADO: ARNALDO FRANCELINO DE MOURA (OAB TO5906) 
ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA (OAB TO2621) 
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APELADO: BANCO BRADESCO S/A (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
EMENDA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS.  INÉRCIA DA PARTE DEMANDANTE. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O não cumprimento de decisão que determina 
a emenda da petição inicial, para que fosse juntada aos autos os extratos bancários, prova documental de fácil obtenção pela 
demandante e pelo seu procurador, ocasiona o seu indeferimento, consoante o disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC, 
posto que serve para demonstrar se o valor referente ao RMC foi realmente creditado na conta da apelante, bem como se estão 
sendo realizados descontos, Recurso ao qual se nega provimento, para manter incólume a sentença de primeiro grau. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 12ª SESSÃO 
VIRTUAL a 1ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso por presentes os 
requisitos de sua admissibilidade, mas no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida em 
primeiro grau. Sem honorários recursais, pois incabível à espécie, nos termos do voto do Relator. Votaram acompanhando o 
Relator a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-
Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. Palmas, 09 de 
setembro de 2020. 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

Pautas 
PAUTA VIRTUAL  25/2020 

Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 25ª Sessão Judicial Virtual, pela 2ª Câmara Criminal  
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de março de 
2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), a qual iniciar-se-á às 14:00 do dia 20/10/2020 e, com término no dia 27/10/2020, a partir 
das 14:0, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. E, nos termos do art. 4º da Resolução nº 7, ficam os 
senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem como, para requererem em até 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II-solicitação de julgamento presencial ou nos termos da Resolução nº 13: 
I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes e interessados; II - A sustentação 
oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e realizada por meio de plataforma eletrônica disponibilizada 
pelo Tribunal de Justiça; III- ...; IV - o representante processual, com capacidade postulatória para a realização da sustentação 
oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho celular e 
periféricos de áudio e vídeo), o software (APLICATIVO CISCO WEBEX), bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo  real e realizarem as suas sustentações orais; V - aberta a sessão virtual, o 
advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência; VI - em caso de o procurador da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem 
justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral; VII - o 
representante processual ou interessados com capacidade postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO ORAL nos termos da 
Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do link de acesso à plataforma CISCO WEBEX no próprio processo. 
Obs.: as sustentações orais serão realizadas no último dia, qual seja: 27/10/2020.  
1 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002431-56.2018.8.27.2715/TO ( 1) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                    : DESA.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                    : DÉLCIO SAUSEN (RÉU) 
ADVOGADO                  : DANILO BERNARDO COELHO R. GARCIA (OAB TO008170) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
ORIGEM                        : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE  CRISTALÂNDIA 
COLEGIADO                  :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0010977-77.2020.8.27.2700/TO ( 2) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                     : MARCILENE BARBOSA PARENTE 
ADVOGADO                  : ERTON MARCOS TAVARES COELHO (OAB TO006922) 
PACIENTE                     : MARCOS ANDRADE FARIA 
ADVOGADO                  : ERTON MARCOS TAVARES COELHO (OAB TO006922) 
IMPETRADO                  : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE 
INTERSSADO                : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : DIEGO NARDO 
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COLEGIADO                  : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011498-22.2020.8.27.2700/TO ( 3) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
RECORRENTE              : THALISON MARQUES LEAL 
ADVOGADO                  : WESLEY MAGNO RESENDE HOLANDA (OAB TO008168) 
RECORRIDO                 : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : DIEGO NARDO 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO 
COLEGIADO                  :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000265-63.2018.8.27.2711/TO ( 4) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
APELANTE                    : ANDRÉ MARTINS DE ALENCAR (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
ORIGEM                        : JUIZ DE DIREITO DE AURORA DO TOCANTINS 
COLEGIADO                  :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002481-75.2019.8.27.2706/TO ( 5) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISOR                       : DESA.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                    : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
APELANTE                    : ALENCAR PEREIRA BORGES BATISTA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
ORIGEM                        : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE  ARAGUAÍNA 
COLEGIADO                  :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
6 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002039-60.2020.8.27.2711/TO ( 6)SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                    : DESA.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                    : a. F. DOS S. 
DEF.PÚBLICO               : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     :MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : RICARDO VICENTE DA SILVA 
ORIGEM                        : COMARCA DE AURORA 
COLEGIADO                  :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011646-33.2020.8.27.2700/TO ( 7) 
RELATORA                   : DESA.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
PACIENTE                     : RENATO PINTO DA TRINDADE 
ADVOGADO                  : MARCO HENRIQUE SUL SANTANA (OAB GO025388) 
IMPETRADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
ORIGEM                        : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE  PALMAS 
COLEGIADO                  :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0010847-87.2020.8.27.2700/TO ( 8) 
RELATORA                   : DESA.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
RECORRENTE              : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : RICARDO VICENTE DA SILVA 
RECORRIDO                 : FRANCISCO LUIZ FERNANDES ALVES 
DEF.PÚBLICO               : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ITAGUATINS 
COLEGIADO                  :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
9 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000721-64.2019.8.27.2715/TO ( 9) 
RELATORA                   : DESA.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                    : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
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APELANTE                    : CLEITON CANTUÁRIO BRITO (RÉU) 
ADVOGADO                  : MARCELO MÁRCIO DA SILVA (OAB TO03885B) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : JOÃO RODRIGUES FILHO 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE CRISTALÂNDIA 
COLEGIADO                  :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
10 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0033826-63.2014.8.27.2729/TO ( 10)SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA                   : DESA.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                    : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                    : A. M DA S. F. 
DEF.PÚBLICO               : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : DIEGO NARDO 
ORIGEM                        : COMARCA DE PALMAS 
COLEGIADO                  :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
11 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0041066-30.2019.8.27.2729/TO ( 11) 
RELATORA                   : DESA.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                    : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                    : MYLENA LOPES DE MACEDO (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS DE PALMAS 
COLEGIADO                  :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004187-48.2019.8.27.2721/TO ( 12) SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA                   : DESA.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                    : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                    : M.S.A.F. 
ADVOGADO                  : WANDEILSON DA CUNHA MEDEIROS (OAB TO002899) 
APELADO                     : MINSTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
ORIGEM                        :COMARCA DE GUARAI 
COLEGIADO                  :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
13 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008773-91.2020.8.27.2722/TO ( 13) 
RELATORA                   : DESA.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                    : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                    : CARLOS MAGNO GOMES BARBOSA VIANA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                        : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL  DE GURUPI 
COLEGIADO                  :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PET CRIM Nº 0005341-33.2020.8.27.2700/TO SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
EMBARGANTE              : A. J. F. 
ADVOGADO                  : DÁRCIO VIEIRA MARQUES (OAB RS003806) 
EMBARGANTE              : C.J. C. F.  
ADVOGADO                  : DÁRCIO VIEIRA MARQUES (OAB RS003806) 
EMBARGADO               : MINISTÉRIO PÚBLICO 
REFERENTE                 :ACÓRDÃO EVENTO 61   
ORIGEM                        :COMARCA DE PALMAS 
COLEGIADO                  :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
15 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0011901-88.2020.8.27.2700/TO ( 15) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
AGRAVANTE                : SIONES PEREIRA REIS 
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DEF.PÚBLICO               : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
AGRAVADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : CYNTHIA ASSIS DE PAULA 
COLEGIADO                  :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0012050-84.2020.8.27.2700/TO ( 16) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                     : RICK DARLITON ALVES NASCIMENTO 
DEF.PÚBLICO               : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                  : JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE  PALMAS 
MP                                 : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                  :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0012112-27.2020.8.27.2700/TO ( 17) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                     : ROGÉRIO JARDIM GOMES 
ADVOGADO                  : WESLEY SILVESTRE XAVIER (OAB TO005518) 
ADVOGADO                  : JANDER ARAÚJO RODRIGUES (OAB TO005574) 
IMPETRADO                  : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE  MIRACEMA DO TOCANTINS 
MP                                 : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                  :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011644-63.2020.8.27.2700/TO ( 18) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                     : EMANUEL DOS SANTOS MARTINS 
ADVOGADO                  : GERVANIO BARROS GOMES (OAB TO005896) 
IMPETRADO                  : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI 
MP                                 : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                  : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
19 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0011278-24.2020.8.27.2700/TO ( 19) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
AGRAVANTE                : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
AGRAVADO                  : JADSON RIBEIRO DA SILVA 
DEF.PÚBLICO               : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
ORIGEM                        : JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE GURUPI 
COLEGIADO                  :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011065-18.2020.8.27.2700/TO ( 20) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                     : CARLOS DOUGLAS MARTINS SILVA 
ADVOGADO                  : IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA (OAB TO009911) 
IMPETRADO                  : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS 
MP                                 : MINISTÉRIO PÚBLICO 
ORIGEM                        : COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS 
COLEGIADO                  : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0012129-63.2020.8.27.2700/TO ( 21) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                     : NAILSON RODRIGUES 
ADVOGADO                  : LARISSA BRITO CARVALHO (OAB DF065663) 
ADVOGADO                  : EDELSON VIEIRA DA COSTA (OAB DF037906) 
ADVOGADO                  : RANDRIELE RODRIGUES DA SILVA (OAB TO009001) 
IMPETRADO                  : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ARAGUACEMA 
MP                                 : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                  : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011448-93.2020.8.27.2700/TO ( 22) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                     : LUZILENE FERREIRA DE SOUSA 
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DEF.PÚBLICO               : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
IMPETRADO                  : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA 
MP                                 : MINISTÉRIO PÚBLICO 
ORIGEM                        : JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CRIMINAL  DE FORMOSO DO ARAGUAIA 
COLEGIADO                  :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
23 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002471-37.2020.8.27.2725/TO ( 23) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                    : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                    : LUIZ MARCOS RODRIGUES DE SOUZA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA 
COLEGIADO                  :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
24 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001480-89.2019.8.27.2727/TO ( 24) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                    : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                    : THIAGO MASCARENHA SOARES (RÉU) 
ADVOGADO                  : CIRLENE AGUIAR DE JESUS MACIEL (OAB TO007234) 
APELANTE                    : WALDONEIS FERREIRA DE SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO                  : MARCELO RODRIGUES DE CERQUEIRA (OAB TO006960) 
PROCURADOR             : RAIMUNDO FALCÃO COELHO NETO 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NATIVIDADE 
COLEGIADO                  :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
25 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002010-16.2020.8.27.2709/TO ( 25) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                    : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                    : QUEST JHONES ROCHA DE SOUSA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ARRAIAS 
COLEGIADO                  :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
26 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029610-25.2019.8.27.0000/TO ( 26) 
RELATORA                   : DESA.  MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                    : MARIA HELENA RIBEIRO COSTA 
DEF.PÚBLICO               : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE WANDERLÂNDIA 
COLEGIADO                  :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
27 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0008407-21.2020.8.27.2700/TO ( 27) 
RELATORA                   : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
RECORRENTE              : LUCAS LIMA COSTA 
DEF.PÚBLICO               : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
RECORRIDO                 : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
ORIGEM                        : COMARCA DE PORTO NACIONAL 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
28 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000828-74.2015.8.27.2707/TO ( 28) 
RELATORA                   : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                    : RAMON PINHEIRO DE SOUZA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
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APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUATINS 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
29 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007626-37.2019.8.27.2731/TO ( 29) 
RELATORA                   : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : ROBSON SOARES COELHO (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI 
ORIGEM                        : COMARCA DE PARAISO 
PROCURADOR             : RAIMUNDO FALCÃO COELHO NETO 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
30 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002701-89.2019.8.27.2733/TO ( 30) 
RELATORA                   : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : RICARDO VICENTE DA SILVA 
APELADO                     : ELIAS DE SENA SUDRÉ (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PEDRO AFONSO 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
31 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000376-96.2018.8.27.2727/TO ( 31)  
RELATORA                   : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : JOVERCINO RODRIGUES DA COSTA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : JOÃO RODRIGUES FILHO 
ORIGEM                        : COMARCA DE NATIVIDADE 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
32 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010180-69.2019.8.27.2722/TO ( 32) 
RELATORA                   : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : LUCAS DE CERQUEIRA RAMALHO (RÉU) 
ADVOGADO                  : JOMAR PINHO DE RIBAMAR (OAB TO004432) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
33 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004967-22.2018.8.27.2721/TO ( 33) 
RELATORA                   : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : LUZIANO MAGELO DE OLIVEIRA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
34 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002175-49.2019.8.27.2725/TO ( 34) 
RELATORA                   : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : DIEMERSON RAMALHO DA COSTA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
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PROCURADOR             : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
35 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000980-98.2019.8.27.2702/TO ( 35) 
RELATORA                   : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : CLEITON SANTOS OLIVEIRA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELANTE                    : ROGERIO JUNIOR RIBEIRO LIMA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : RICARDO VICENTE DA SILVA 
ORIGEM                         :COMARCA DE ALVORADA 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
36 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002864-68.2020.8.27.2722/TO ( 36) 
RELATORA                   : DESA.  ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : WALISSON MEDRADE AMORIM (RÉU) 
ADVOGADO                  : JOMAR PINHO DE RIBAMAR (OAB TO004432) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : JOÃO RODRIGUES FILHO 
ORIGEM                         :COMARCA DE GURUPI 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ANANÁS 

1ª escrivania criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 
A Doutora WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima Juíza de Direito da Única Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Ananás - TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de CITAÇÃO 
COM PRAZO DE 15 DIAS virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, se processam os 
autos de Ação Penal nº 0003108-54.2020.8.27.2703 , em que o Ministério Público, como Autor, move em desfavor de 
Wanderson do Nascimento Pereira, sendo o presente para CITAR o acusado: WANDERSON DO NASCIMENTO PEREIRA, 
vulgo “EUROPA”, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/12/1997, natural de Cachoeirinha/TO, filho de Lindalva Ferreira do 
Nascimento e Altino  Pereira de Sousa, inscrito no CPF sob o nº 069.968.271-16, residente e domiciliado na Rua das Palmeiras, 
s/n, centro, município de Cachoeirinha/TO, estando em lugar incerto e não sabido, denunciado como incurso nas sanções penais 
do artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, II e IV, do Código Penal e 244-B, caput, do ECA, em concurso material;, e como esteja em 
local incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado pelo presente para 
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade nos termos do art. 363, II, § 1° do Código de 
Processo Penal, podendo na resposta, argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando 
necessário. Ficando-o advertido que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, o juiz 
nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhes vista dos autos por 10(dez) dias. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do 
Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 30 de setembro de 2020. Eu, 
Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Doutora VANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Meritíssima Juíza de Direito da Única Vara Criminal e Execuções 
Penais da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA 
SENTENÇA virem ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o autor do fato ANDERSON SILVA DOS 
SANTOS, brasileiro (a), solteiro, natural de Palestina do Pará/PA, nascido aos09.08.1997, filho de Antonio Rodrigues dos Santos 
e Carmem Lúcia Gomes da Silva, residente na Rua das Mangueiras, s/n, centro, nesta cidade. Cel. (63) 99100-4193, atualmente 
com endereço incerto e não sabido, da sentença proferida no evento 14, nos autos de TCO nº 0001623-87.2018.8.27.2703 ,  cuja 
parte dispositiva final é o seguinte: “Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 107, 
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inciso IV do Código Penal. Ciência ao Representante do Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, dando baixa 
com as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ananás, 29 de setembro de 2020. Dra. Wanessa Lorena 
Martins de Sousa Motta - Juíza de Direito”. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta 
cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 30 de setembro de 2020. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial 
digitou e subscreveu. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
EDITAL Nº 1303958 - PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0028281-08.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: PEDRO ALVES GUEDES 
RÉU: RÉU INCERTO OU DESCONHECIDO 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 357941297819 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se 
processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para (1) CITAR as pessoas que não forem localizadas no 
imóvel pelo oficial de justiça, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, para, 
querendo, responder a ação, dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário 
da Justiça impresso ou eletrônico, (art. 224 c/c art.231, VII, CPC), sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial (artigos 341 e 344 doCPC). Fica ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia.. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de 
Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as 
informações necessárias para acesso ao inteiro teor do processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
(www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta 
processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 
001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias 
Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, telefone (63) 3501-1500. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04/09/2020. Eu, JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, 
que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo identificada. Documento eletrônico assinado 
por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, 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 1303958v2 e do código 
CRC c17c9ed3. 
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0005025-07.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: DHEYLA DIAS MIRANDA ATAIDE 
RÉU: R MIRANDA - REVEL 
RÉU: CRISTIANO DE CASTRO MELO - REVEL 
RÉU: TATHIANE PAULA E SILVA DE CASTRO MELO - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 183: "...Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, nos 
seguintes termos: a) procedente o pedido de rescisão contratual, o que faço para o fim de declarar rescindido o contrato de 
compra e venda de imóvel celebrado entre a autora DHEYLA DIAS MIRANDA ATAIDE e os requeridos TATHIANE PAULA E 
SILVA DE CASTRO MELO e CRISTIANO DE CASTRO MELO. b) improcedentes os pedidos de restituição das arras, 
condenação dos requeridos ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais. Considerando a sucumbência 
mínima dos requeridos, condeno a autora ao pagamento das custas, taxa judiciária, despesas processuais e honorários 
advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§2º e 6º). Suspendo a 
exigibilidade da condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão de ser beneficiária da gratuidade da 
justiça (CPC, art. 98, §3º). 4 PROVIMENTOS. 4.1 Oferecido recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões. Após, com ou sem resposta, e não havendo preliminar(es) de apelação e/ou 
apelação adesiva PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. Nas contrarrazões, havendo preliminar(es) de apelação e/ou 
apelação adesiva, suscitada(s) pelo recorrido(a)/apelado(a), INTIME-SE a parte apelante/recorrente para, no prazo de 15 
(quinze) dias, manifestar-se/apresentar contrarrazões e, após, PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. 4.2 Com o 
trânsito em julgado, CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
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3ª vara cível 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº 0005209-94.2016.8.27.2706, Chave nº 286082236816, proposta 
por INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC, CNPJ: 02941990000198, em desfavor de 
ADELICIO DE SOUSA SILVA, CPF: 007.829.651-05, sendo o presente Edital para INTIMAR o executado ADELICIO DE SOUSA 
SILVA, CPF: 007.829.651-05, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor 
de R$ 10.480,96 (dez mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), acrescidos das cominações legais, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) 
e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) 
executado(s) ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "INTIME-SE o devedor por EDITAL (art.513,§2º, IV, CPC) para efetuar o pagamento voluntário do débito, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) 
e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Deverá o devedor ater-se 
sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do NCPC. Prazo edital: 30 dias." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 30/09/2020. Eu, Antonio Edvan de Sousa, Servidor do Judiciário, que digitei. 
ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Magistrado Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº 0005322-19.2014.8.27.2706, Chave nº 327630055714, proposta 
por  KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, em desfavor do CARLOS DA SILVA LEITE ,sendo o presente Edital 
para INTIMAR o(s) executado(s)  CARLOS DA SILVA LEITE, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o 
pagamento voluntário do débito no valor de R$ 56.364,33 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e três 
centavos), acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser 
acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 
parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) executado(s) ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 
do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "DESPACHO/DECISÃO - INTIME-SE o devedor, via edital, 
para efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser 
acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 
parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Deverá o devedor ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do 
NCPC. Intime-se a Defensoria Pública para ciencia. Prazo 30 dias. Cumpra-se. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito" E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 de Agosto de 2020. Eu, Elias Mendes Carvalho, 
Escrivão Judicial, que digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 5001979-32.2011.8.27.2706, Chave 
nº200482674414 Valor da causa R$ 23.397,60, proposta por IVANILDE AIRES MONTEIRO e CELSO GONÇALVES RIOS em 
desfavor de TOMAS DE MEIRA BORBA, SUELENA RODRIGUES DE MORAIS BORBA, MAX ANTONIO FERREIRA 
MILHOMENS, JUCINEIDE MAGALHÃES SILVA, CRISTIANO ANDRADE, BRUNO VIEIRA ERBS e PALMERIO SANTOS SILVA, 
sendo o presente Edital para  CITAR os requeridos Srs. PALMÉRIO SANTOS SILVA., brasileiro, solteiro, construtor, Cedula 
Identidade nº2.949.340 SSP/BA, CPF nº222.886.605-97, e BRUNO VIEIRA ERBS., brasileiro, médico veterinário, RG 
nº6.917.024-2, SESP-PR e CPF nº005.541.529-67, ambos atualmente em lugar incerto e não sabido,  por todos os termos da 
ação,  para, querendo, contestar a ação no prazo de 05(cinco) dias, querendo, contestarem o pedido, indicando as provas que 
pretende produzir (art.802 do Código de Processo Civil), sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular (art.319, Código de Processo Civil).Tudo de conformidade com o despacho do evento 144, a seguir transcrito:" Indefiro 
o pedido de denunciação da lide por não atender as hipóteses do artigo 125 do CPC.Determino a citação por edital dos 
requeridos. Prazo edital 30 dias.PALMÉRIO SANTOS SILVA e BRUNO VIEIRA ERBS.O requerido CRISTIANO ANDRADE foi 
citado por edital. Transcorrido o prazo não apresentou defesa.Sendo assim, nomeio a Defensoria Pública como curador especial, 
nos termos do artigo 72, inciso II, parágrafo único do CPC.Intime-se o Defensor Público para tomar ciência do presente feito, 
bem como apresentar defesa no prazo legal. ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV 
do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da 
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lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos seis dias do mês de Maio de 2020. Eu, 
Darcinéa Pereira Ribas Scalon, Técnica Judiciária, que digitei e conferi. ALVARO NASCIMENTO CUNHA Juiz de Direito  
 

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

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº 5008080-
17.2013.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de CLELIA DOS REIS CORREA, CNPJ nº 
01926505000144, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 106 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o 
exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de 
pagamento. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo permanecer 
suspenso o pagamento por ser beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, §3° do CPC (evento 95). Determino 
ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Intimem-se as partes da presente sentença; 2. Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4. Cumprida a determinação 
acima e certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte executada para requerer o cumprimento de sentença, no prazo de 15 
(quinze) dias. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-
se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dia do mês de outubro de 2020. Eu, AMAURI 
SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE JOSE COSTA RIBEIRO - CPF n°: 09583815187, na pessoa de seu representante, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.º 0022404-87.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para pagar a importância de R$ 8.231,57 (oito mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), representada pela 
CDA n° 20190014589 e 20190014590, datada de 27/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Publica, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- 
Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos 
endereços do(s) executado(s), determino desde logo, 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; Cumpra-se. Araguaína, 24 de setembro de 2019. 
Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito", E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dia do mês de outubro de 2020. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA a(s) executada(s): IMOBILIARIA ARAGUAIA SC LTDA - CNPJ n°: 02115335000180, na pessoa de seu representante legal, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL N.º 0019663-74.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 312.762,18 (trezentos e doze mil, setecentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos), 
representada pela CDA n° 20190003860, 20190003861 e 20190003862, datada de 30/07/2019, acrescida de juros, atualização 
monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante 
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perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho 
a seguir transcrito: "Assim, considerando as buscas procedidas pela Oficiala no evento 8, as quais não foram localizados 
endereços diversos do mandado e encerrado os meios de localização de endereço da empresa executada, determino, 
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; Efetivado o ato citatório e decorrido o prazo legal de manifestação da parte executada, volvam os autos para análise do 
pedido no evento 14. Dê-se ciência à exequente do presente despacho. Intime-se. Cumpra-se. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz 
de Direito", E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 01 dia do mês de outubro de 2020. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE 
DE CARVALHO HENRIQUE - Juíza de Direito. 
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

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 nº 
0003636-49.2020.8.27.2716 de Inventário, tendo como Requerente(s) RONALDO ALVES BARBOSA e Requerido(s) GESY 
BARBOSA 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 30 dias 
do mês de setembro do ano de 2020. Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Judiciário, digitei. João Alberto 
Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Magistrado MANUEL DE FARIA REIS NETO, Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este 
Juízo 1a Vara Cível, tramitam os autos da Ação abaixo: 
Processo n° 0004586-43.2020.8.27.2721 – Chave Processo:  653095017420 
AÇÃO DE USUCAPIÃO  
AUTOR: ANTONIA FREITAS COIMBRA 
ADVOGADO: DIOGO NICOLAU RIBEIRO COIMBRA (OAB TO8460) 
RÉU: VERA LUCIA VIEIRA MAXIMIANO 
RÉU: SEBASTIAO VIEIRA DE LIMA 
RÉU: MARIA DAS DORES CHAVES 
RÉU: MARCOS ANTONIO DE LIMA 
RÉU: LUCIA VIEIRA DE LIMA DA SILVA 
RÉU: HELIO JOSE DE LIMA 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO dos EVENTUAIS INTERESSADOS.   
DESPACHO do evento 4: “INTIMEM-SE para manifestar seu interesse na causa as Fazendas Públicas, com prazo de 15 
(quinze) dias úteis, observando o §1º do art. 183 do CPC. POR EDITAL, com prazo máximo de 20 (vinte) dias (art. 257 do CPC), 
citem-se os eventuais interessados. Por fim, INTIME-SE o Ministério Público (art. 178 do CPC). INTIMEM-SE. CITEM-SE. 
CUMPRA-SE. Guaraí, data do sistema. MANUEL DE FARIA REIS NETO Juiz de Direito’’. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: O imóvel usucapiendo tem como as seguintes descrições: “uma gleba de terras 
rurais, denominada FAZENDA TRÊS IRMÃOS, constituída de partes dos lotes 21 e 22 do Loteamento São José, com área de 
98,2829 hectares, registrado nas matrículas n° 4.577 e 5.235 do Cartório de Registro de Imóvel do Município de Guaraí – TO, no 
valor, à época, de Cz$ 22.000,00 cruzeiros, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural, diante do 
Cartório do 1º Ofício de Presidente Kennedy – TO, então Comarca de Colinas do Tocantins”. 
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 29 de setembro de 2020 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí – TO, CEP 77700-000. Eu 
Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei. 
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2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O doutor Ciro Rosa de Oliveira, MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0000312-
70.2019.8.27.2721, ajuizada por MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA em desfavor NAYARA NUNES 
RODRIGUES, brasileira, solteira,  interditada, nascida aos 19/06/1984, natural de Guaraí/TO, filho de José Pereira Rodrigues e 
Maria do Socorro Nunes da Silva, inscrita no RG n. 862.130 2ª via SSP/TO, CPF n. 356.377.408-01, residente e domiciliada na 
na Fazenda Agroverde, TO 431, KM 57, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição da requerida, por ser 
portadora de deficiência mental de grau leve e alterações mentais consequentes (F70 e F06.9 –Cid 10), relativamente incapaz 
para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeada CURADORA a sua mãe a Sra. MARIA DO 
SOCORRO NUNES DA SILVA, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 40, que, em 
resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...)  Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do NCPC, com julgamento do mérito, em consonância ao previsto no 
artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar a interdição de Nayara Nunes Rodrigues, declarando-
a relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e 
negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 1º, do Código Civil, NOMEIO curadora da interditanda a sua mãe Maria do Socorro Nunes 
da Silva, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 
pertencentes a interditada, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 
exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interditado. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições 
acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 755,§ 3° e 759, § 1º do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. De já sai 
intimado a curadora da interditada para prestar compromisso, em cujo termo deverão constar às restrições supra, todas 
referentes à proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens do interdito, sem autorização judicial. Inscreva-se a 
sentença no Registro Civil da interditada (art. 29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o 
mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes 
da interditada e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se ao 
Cartório Eleitoral. Defiro os benefícios da assistência judiciária à requerida, em face do exposto na contestação, por ser pessoa 
carente na forma do art. 98 do CPC-2015. Custas na forma da lei pelo requerido, entretanto em face deste ser beneficiário da 
assistência judiciária, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do 
prazo de cinco anos, a contar desta sentença, a assistida não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita 
(art. 98, § 3º do NCPC). Dou a presente por publicada em audiência e delas intimadas as partes. A presente sentença transita, 
imediatamente, em Julgado posto que as partes renunciaram ao prazo recursal. Registre-se e cumpra-se. Cumpridas as 
formalidades legais, procedam-se as baixas necessárias com o arquivamento do presente feito”. Sentença proferida em 
audiência realizada aos 05 de março de 2020. Ciro Rosa de Oliveira - Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Guaraí, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (04/09/2020). Eu, Bethania Tavares de Andrade, 
Técnica Judiciária de 1ª Instancia, digitei. 
 

GURUPI 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1804/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 30 de setembro de 2020 
Estabelece diretrizes acerca do funcionamento do Fórum da Comarca de Gurupi e dá outras providências. 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro, da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, e: 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, de lavra do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, estabelecendo 
medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá 
outras providências; 
CONSIDERANDO a necessidade em manter a segurança sanitária  para que não haja proliferação do COVID-19 no Fórum da 
Comarca de Gurupi entre seus frequentadores, servidores e colaboradores, uma vez que os números divulgados na Plataforma 
Saúde da Secretaria Estadual da Saúde ainda mostram a necessidade de controle no distanciamento social e o nível de 
contaminação detectado e informado ao Centro de Saúde do Egrégio Tribunal de Justiça ocorrido nesta unidade; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19). 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta Nº 36/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de setembro de 2020, de lavra do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, estabelecendo 
diretrizes acerca do funcionamento do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências. 
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RESOLVE: 
Art. 1º - Estabelecer, no âmbito do Fórum da Comarca de Gurupi/TO, o avanço da retomada das atividades presenciais para o 
percentual de 50% (cinquenta por cento) dos servidores em sistema de rodízio em suas respectivas unidades, a partir de 6 de 
outubro de 2020 até 30 de outubro de 2020, salvo se houver justificativa para tratamento diverso, a ser comunicada à 
Presidência e à Corregedoria Geral da Justiça. 
Art. 2º - Permitir a presença física dos usuários externos (membros do Ministério Público, advogados, Defensores Públicos, 
partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, desde que justificada a necessidade e quando 
não for possível a prática do ato processual por meio virtual, ou telemático, no período das 14 às 18 horas, obedecidos os 
protocolos de segurança sanitária. 
Art. 3º - Manter o horário de funcionamento do Fórum da Comarca de Gurupi/TO de 12 às 18 horas. 
Parágrafo único - Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no caput. 
Art. 4º - Os servidores desta Comarca que testarem positivo deverão informar via sistema e-Gesp e via Sistema SEI, anexando 
o resultado do exame para que seja encaminhado a Presidência do Tribunal de Justiça em cumprimento do artigo 3º da Portaria 
Conjunta Nº 30/2020. 
Art. 5º - Os servidores que se enquadram no grupo de risco, já definidos por Portarias expedidas pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça, e ainda que tiverem pareceres analisados pelo Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Tocantins, permanecerão em 
regime de teletrabalho.  
Art. 6º - Disponibilizar o link da ferramenta Spark (https://www.igniterealtime.org/downloads/download-
landing.jsp?file=spark/spark_2_7_7.exe), para uso obrigatório, a fim de facilitar a comunicação entre os servidores do regime 
presencial e de teletrabalho. 
Art. 7º -  As audiências e sessões de julgamento do Tribunal do Júri  serão realizadas por meio de recurso tecnológico de 
videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas na Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020, e 
Resolução TJTO nº 7, de 18 de março de 2020. 
Art. 8º - Suspender, até 30 de outubro de 2020, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal.   
Art. 9º - Casos omissos serão dirimidos por este Juízo ou Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e pela 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, segundo a competência do assunto.  
Art. 10 -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se. Cumpra-se 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Sentenças 
AUTOS Nº 0002578-24.2019.8.27.2723/TO 
CLASSE DA AÇÃO: INQUÉRITO POLICIAL 
ASSUNTO: 122004 – HOMICÍDIO SIMPLES, CRIMES CONTRA A VIDA, DIREITO PENAL 
AUTOR: POLÍCIA CIVIL/TO 
INDICIADO: A APURAR 
SENTENÇA. Vistos etc. Em 31 de outubro de 2019, foi inserido no sistema de Processo Eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, e-Proc, Inquérito Policial, para apurar materialidade e autoria do possível cometimento do delito previsto no 
artigo 121, do Código Penal. Ouvido o Ministério Público, manifestou-se ele pelo arquivamento do inquérito policial por falta de 
provas (Evento de nº 14). O Laudo Pericial constatou que a vítima José Domingos Ferreira sofreu morte por eletroplessão 
(Evento de nº 5) Foi juntado no dia 16 de janeiro de 2020 o Laudo Pericial (Evento de nº 5) É o relatório. Verifica-se, que o fato 
narrado no presente Termo Circunstanciado não configura qualquer crime ou contravenção, diante do que, determino o 
arquivamento dos presentes autos, conforme autoriza o art. 28, do Código de Processo Penal, ressalvada a possibilidade de 
desarquivamento (CPP, art. 18 e Súmula 524, STF). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De Araguaína p/ Itacajá/TO, 29 de setembro de 2020. KILBER CORREIA LOPES Juiz de 
Direito (Respondendo - Port. Portaria Nº 1150). 
 
AUTOS Nº 0001054-89.2019.8.27.2723/TO 
CLASSE DA AÇÃO: INQUÉRITO POLICIAL 
ASSUNTO: 122004 – HOMICÍDIO SIMPLES, CRIMES CONTRA A VIDA, DIREITO PENAL 
AUTOR: POLÍCIA CIVIL/TO 
INDICIADO: A APURAR 
SENTENÇA. Vistos, etc. Em 25 de abril de 2019, foi inserido no sistema de Processo Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins, e-Proc, Inquérito Policial, para apurar materialidade e autoria do possível cometimento do delito previsto no artigo 
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121, do Código Penal. Ouvido o Ministério Público, manifestou-se ele pelo arquivamento do inquérito policial por falta de provas  
(Evento de nº 12). O Laudo Pericial constatou que a vítima Domingos Fernandes Matos teve infarto agudo miocárdio (Evento de 
nº 1, pág 12/30) Foi juntado no dia 20 de maio de 2019 o Assento de Óbito (Evento de nº 6) É o relatório. Como se depreende 
dos presentes autos, caso se comprovassem as informações contidas na narrativa dos fatos, poderia restar caracterizada a 
prática do ilícito penal do possível cometimento do delito previsto no artigo 121, do Código Penal. No entanto, entendeu o 
representante do Ministério Público, pela ausência de elementos ou provas suficientes para sustentar uma denúncia. Assim, 
sendo uma das condições da ação penal, o interesse processual, que se desdobra no trinômio: necessidade, utilidade e 
adequação, o prosseguimento do feito em casos tais, caracterizaria uma ameaça de coação, considerada ilegal (CPP, art. 648, 
I). Com efeito, afigura-nos a hipótese de virtual impossibilidade de provimento jurisdicional (CPP, art. 395, II), impondo-nos o 
arquivamento dos presentes autos. Diante disso, nos termos do art. 28, 395, II e 648, I do Código de Processo Penal, acolho o 
parecer Ministerial, determinando o arquivamento do presente auto, ressalvada a possibilidade de desarquivamento (CPP, art. 18 
e Súmula 524, STF). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Itacajá/TO, 25 de setembro de 2020. KILBER CORREIA LOPES Juiz de Direito (Respondendo - Port. Portaria Nº 
1150). 
 
AUTOS Nº 0001317-24.2019.8.27.2723/TO 
CLASSE DA AÇÃO: INQUÉRITO POLICIAL 
ASSUNTO: 122212 – DANO QUALIFICADO, CRIMES CONTA O PATRIMÔNIO, DIREITO PENAL 
AUTOR: POLÍCIA CIVIL/TO 
INDICIADO: MARINALVA DA SILVA DIAS 
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA 
SENTENÇA. Vistos e etc. Que em 25 de maio de 2019 foi inserido no sistema e-Proc, o Inquérito Policial para apurar 
materialidade e autoria dos Crimes previstos nos artigos 163, caput, e 163, parágrafo único, III, do Código Penal Brasileiro. É o 
relatório. Ouvido o Ministério Público, requereu ele a intimação da vítima caso queira ingressar com a queixa-crime em relação 
ao dano, artigo 163, caput, do Código Penal (Autos nº 0003138-29.2020.8.27.2723 , Evento de nº 1 - COTA). Contudo, tendo 
decorrido mais de seis meses entre a data da ciência do fato pelo ofendido e o dia de hoje, sem o oferecimento da queixa, 
operou-se a decadência. Ante ao exposto, nos termos do art. 107, IV do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de Marinalva 
da Silva Dias relativamente à infringência do artigo 163, caput, do Código Penal Brasileiro. Relativamente ao delito previsto no 
artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, diante do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público (Autos nº 0003138-
29.2020.8.27.2723 ). E ainda, acolhendo a sistemática adotada pelo Plano de Gestão de varas Criminai - CNJ. (...) A melhor 
rotina é autuar apenas a ação penal (denúncia ou queixa), colocando o inquérito policial como anexo. Isso facilita, ainda, o 
manuseio das peças processuais propriamente ditas, pois todas elas estarão no processo. As do inquérito, corretamente, em 
apenso.(...) – Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal. Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ. Determino o arquivamento dos presentes autos, mantendo-o apenso ao processo de conhecimento. Após o trânsito em 
julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De Araguaína p/ Itacajá, 29 de 
setembro de 2020. KILBER CORREIA LOPES Juiz de Direito (Respondendo - Port. Portaria Nº 1150). 
 
AUTOS Nº 0000381-96.2019.8.27.2723/TO 
CLASSE DA AÇÃO: INQUÉRITO POLICIAL 
ASSUNTO: 121103 – INJÚIA, CRIMES CONTA A HONRA, DIREITO PENAL 
AUTOR: POLÍCIA CIVIL/TO 
INDICIADO: A APURAR 
SENTENÇA. Vistos, etc. Em 19 de fevereiro de 2019, foi inserido no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça, 
e-Proc, Inquérito Policial para apurar materialidade e autoria do delito previsto no artigo 140 do Código Penal. O Ministério 
Público manifestou pelo arquivamento do presente autos em face da prescrição (Evento de nº 16). É o relatório. Como é cediço a 
prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao 
crime, nos prazos fixados pelo art. 109 do Código Penal, ou seja, se o máximo da pena  é inferior a 1 (um) ano, ocorre a 
prescrição em 3 (três) anos - art. 109, inciso VI, como ocorre in casu. Diante disso, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva 
ocorreu em 10/01/2016, vez que o fato se deu em 11/01/2013 (Evento de nº 1). Ante ao exposto, com âncora no art. 107, IV do 
Código Penal, julgo extinta a punibilidade do fato, relativamente à infringência do artigo 140 do Código Penal. Após o trânsito em 
julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De Araguaina p/ Itacajá/TO, 25 de 
setembro de 2020. KILBER CORREIA LOPES Juiz de Direito (Respondendo - Port. Portaria Nº 1150). 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
AUTOS Nº 0001572-70.2019.8.27.2726 CHAVE: 298644666219 
Classe Judicial: Cumprimento de sentença 
Requerente: Lindomar Coelho Coutinho 
Requerido: Ruth Caroline Santos da Silva 
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SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do NCPC/15, julgo extinto a 
presente execução, com resolução de mérito, em razão do adimplemento da dívida. Sem custas e honorários (art. 55, Lei nº 
9.099/95). P.R.I.C. Após, arquivem-se. Local e data certificados eletronicamente. RICARDO GAGLIARDI – Juiz de Direito. 
 

NATIVIDADE 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO – Juíza de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Cível tramitam os autos n. 0001228-23.2018.8.27.2727 – ação de INTERDIÇÃO proposta por LEURACI 
PEREIRA DOS SANTOS em face de THEOPILO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, aposentado, natural de Natividade-TO, 
filho de Norberto Pereira dos Santos e Margarida Dias da Rocha, residente e domiciliado na Avenida B-1, s/n°, Setor Ginasial, 
Natividade/TO, em cujo feito foi decretada, por sentença, a interdição do requerido THEOPILO PEREIRA DOS SANTOS, para 
impedi-lo apenas de exercer sozinho atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Por conseguinte, foi 
nomeada LEURACI PEREIRA DOS SANTOS como sua curadora para cuidar de todos os seus bens e negócios financeiros, pelo 
que, expediu-se o presente edital que será publicado nos termos do artigo 755, §3° do Código de Processo Civil. A presente 
sentença passa a produzir desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro. Como limites da 
curatela foi determinado que; a) a curadora não poderá, por qualquer modo, sem autorização judicial, alienar ou onerar bens 
pertencentes à interdita; b) os valores eventualmente recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente 
na saúde, alimentação e bem-estar da interdita. Lavre-se o termo de curatela e intime-se a curadora a assiná-lo, no prazo de 05 
(cinco) dias, conforme determina o artigo 759 e seguintes do Código de Processo Civil. Proceda-se à inscrição desta sentença no 
Cartório do Registro Civil e publique-se-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no 
órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e da curadora, a causa 
da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 
(artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil). Deixo de determinar a publicação da sentença na imprensa local por inexistir tal 
espécie de veículo de comunicação nesta localidade. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça postulados pela requerente. 
Custas pela requerente, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Sem honorários advocatícios, 
haja vista a ausência de litígio.Publique-se. Intime-se, inclusive o Órgão Ministerial. Após o trânsito em julgado e o cumprimento 
de todas as determinações acima, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado por 03(três) vezes no Diário da Justiça deste Estado. 
Natividade, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.(04.09.2020).Eu, Lenis de Souza Castro, Técnico 
Judiciário, que digitei.Edssandra Barbosa da Silva Lourenço Juíza de Direito 
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE  TRINTA (30) DIAS 
Doutor Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc..FAZ SABER, 
a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 5000844-
23.2005.8.27.2729 - MONITÓRIA - Chave n. 226491002915, em que DATAPRINT LTDA move em desfavor de PAPELARIA 
CARIOCA LTDA - ME. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia 
publicada no Diário da Justiça, CITA PAPELARIA CARIOCA LTDA - ME para, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito 
reclamado no valor de R$ 37.645,44 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e os 
respectivos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, do Caderno 
Instrumental Civil de 2015 ou para, no mesmo prazo, ofereça embargos sob pena de revelia. Não havendo manifestação, no 
prazo legal, será nomeado Curador Especial. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema. Eu, 
Esly de Abreu Oliveira Mourão, Diretora de Secretaria, digitei. 
 

1ª vara da família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:  0021173-87.2018.8.27.2729  
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em  , declarou em definitivo a interdição civil de CLAUDIANA 
ALVES DE CARVALHO,  em razão de possuir doença mental grave e incurável, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para 
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todos os atos da vida civil, MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO, brasileira, convivente estável, servidora pública, inscrita no 
CPF nº 560.603.861-72, RG nº 42741 SSP/TO, residente e domiciliada na Quadra 904 Sul, Alameda 14, Lote nº 29, Plano Diretor 
Sul, CEP: 77.023-382, Palmas/Tocantins. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 13/05/2020. Eu, Silmara Sousa Cruz 
Mota, digitei. 
 

3ª vara cível 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TERCEIROS - PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor MANUEL DE FARIA REIS NETO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3ª 
Vara Cível tramita a Ação PROCEDIMENTO COMUM de nº 0016660-08.2020.8.27.2729 proposta por ENERGISA TOCANTINS 
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.Aem desfavor de WALFREDO ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO, cujo objeto pretende a 
requerente, concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, a instituição de servidão administrativa para 
construção e instalação da Linha de Transmissão “230 kV Dianópolis II – Palmas Chapada I” na área de 1,0430ha e incide sobre 
a área da Matricula n.º 104.943 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas - TO, descrita como Lote 13, Loteamento Aera 
Verde de Palmas, Gleba Setor Leste 2ª Etapa, com área de 5,2271ha, situado no município de Palmas – TO, avaliada pela 
autora em R$27.314,08, tendo sido depositada previamente pela parte autora o valor de R$10.309,51. Sendo o presente edital 
com a finalidade de intimar terceiros interessados para que tomem ciência dos termos da ação supramencionada (ART 34 dec 
3365/41), bem como para que, querendo, possam impugnar a titularidade da área objeto da desapropriação ou requerer o que 
for de direito, no prazo de 10 dias, contados a partir do término do prazo do edital, que será afixado e publicado na forma da 
lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, em 29/09/2020. Eu, KARLA EDLAMAR 
MEDEIROS FRANCISCHINI, Técnica Judiciária da 3ª Vara Cível, digitei e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz de 
Direito, abaixo lançada. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TERCEIROS - PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor MANUEL DE FARIA REIS NETO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3ª 
Vara Cível tramita os autos 00009010420208272729 proposta por FLORACY MENESES DA SILVA, CPF: 77276582191 em 
desfavor de CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA, CNPJ: 02710580000136, cujo objeto pretende a requerente, usucapir o 
imóvel terreno localizado na Quadra 112 Sul, antiga ARSE15, Lote nº 03, Conjunto 03, Av. SR-02, com área total de 144m², 
sendo 12,00 metros de frente com a avenida SR-02; 12,00 metros de fundo com passagem de pedestre; 12,00 metros do lado 
direito com passagem de pedestre; 12,00 metros do lado esquerdo com lote 02, em Palmas-TO, tendo como valor da cauda 
R$40.000,00. Sendo o presente edital com a finalidade de intimar terceiros interessados para que tomem ciência dos termos da 
ação supramencionada, bem como para que, querendo, possam impugnar ou requerer o que for de direito, no prazo de 15 dias, 
contados a partir do término do prazo do edital, que será afixado e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, em 30/09/2020. Eu, KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI, Técnica 
Judiciária da 3ª Vara Cível, digitei e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz de Direito, abaixo lançada. 
 

4ª vara criminal execuções penais 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0044407-64.2019.8.27.2729 
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): NAIARA PEREIRA DA SILVA e MICHAEL DOUGLAS COSTA SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito MANUEL DE FARIA REIS NETO, do Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais,  INTIMA, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) NAIARA PEREIRA DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 03.12.1992, natural de Palmas-TO, filha de Cremilde da Silva, residente na Rua T-09, Quadra 07, Lote 07, 
Setor Santa Fé, Palmas/TO, e MICHAEL DOUGLAS COSTA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 27.03.1997, natural de 
Lago da Pedra-MA, inscrito no CPF nº058.264.661-89, filho de Josineide de Oliveira Costa e José Maria Rodrigues Santos, 
residente na Rua T 30, conjunto 09, Lote 11, Jardim Taquari, Palmas-TO. CEP 77270000, ambos estando atualmente em lugar 
incerto ou não sabido, para oferecer DEFESA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado 
regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 55 da Lei11.343/06, com as advertências a seguir: 1. 
O(s) réu(s) poderá(ão) argüir preliminares e invocar todas a razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas que pretende (em) produzir e arrolar testemunhas, até o máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, 
implicará a nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato." DECISÃO/DESPACHO: "Os denunciados MICHAEL 
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DOUGLAS COSTA SANTOS e NAIARA PEREIRA DA SILVA não foram localizados nos endereços informados nos autos por 
ocasião de sua notificação para apresentação das defesas prévias, encontrando-se em local incerto. Instado a se manifestar, o 
Ministério Público pugnou pela expedição de edital de notificação, além da decretação da prisão preventiva (evento 25). 
Compulsando os autos, verifico que os incursdos em comento ainda não foram notificados por edital, que é a última ratio na 
tentativa de localizá-los. Assim, defiro parcialmente o pleito do Ministério Público e, por conseguinte, determino sejam notificados 
os denunciados, por edital, para apresentarem defesas preliminares no prazo legal de 10 (dez) dias. Decorrido este prazo sem 
qualquer manifestação, à conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1) Endereço 
do Juízo da 4ª Vara Criminal de Palmas: Fórum de Palmas, Avenida Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, 1º andar, Plano Diretor 
Sul, Palmas / TO - E-mail: crimpalmas4@tjto.jus.br - Telefone: (63)3218-4545. 2) Defensoria Pública: Av. Teotônio Segurado, 
Quadra 502 Sul, Paço Municipal, ao lado do fórum, Palmas/TO, telefone (63) 3218-6752. Para o conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 01/10/2020 Eu, JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA, digitei e subscrevo. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00243292520148272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em face de SANTANA 
PEREIRA DOS REIS GONCALVES, CNPJ/CPF Nº 31472265149, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada,que 
atualmente encontra-se em local incerto e não sabido,  para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 53 
os autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50003234920038272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em face de CLERISTON 
JOSE DE SOUZA, CNPJ/CPF Nº 76768333100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada,que atualmente encontra-se 
em local incerto e não sabido,  para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 69 os autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens 
ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários dispensados pela Procuradoria em virtude do seu valor 
diminuto. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA 
Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50016476420098272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em face de MAGDA 
DONIZETI RONCOLI, CNPJ/CPF Nº 24982805881, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada,que atualmente encontra-
se em local incerto e não sabido,  para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 51 os autos em epígrafe, 
a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50148941020128272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em face de PEDRO 
PESSOA DA SILVA, CNPJ/CPF Nº 48531790115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada,que atualmente encontra-se 
em local incerto e não sabido,  para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 57 os autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens 
ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial para o levantamento do valor 
penhorado referente aos  honorários da APROMP – Associação dos Procuradores Municipais no valor de R$196,96 (cento e 
noventa e seis reais e noventa e seis centavos). Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada 
pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00018774520198272729, proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em face de MARCIA 
RUBIA COSTA E SILVA, CNPJ/CPF Nº 48489158134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada,que atualmente 
encontra-se em local incerto e não sabido,  para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 33 os autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, 
inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
INVENTÁRIO Nº 0003747-85.2020.8.27.2731/TO 
AUTOR: PAULO HERNANDES MONTEL DE SÁ 
AUTOR: ILIONARIA MONTEL DE SA 
AUTOR: GILVAN FONSECA DE SÁ 
AUTOR: FERNANDO HENRIQUE DE SÁ CAIXETA 
AUTOR: EDIVAN FONSECA DE SÁ 
AUTOR: EDIVALDO FONSECA DE SÁ 
AUTOR: EDILSON FONSECA DE SA 
AUTOR: ANNA LUIZA CAIXETA DE SÁ 
AUTOR: MARIA CLEUDE FONSECA DE SÁ 
AUTOR: LUIZA BARROS DE SÁ 
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO 
O Excelentíssimo Senhor Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juíz de Direito, respondendo pela Vara de Família e Sucessões e 
Infãncia e Juventude de Paraíso do Tocantins,  no uso de suas atribuições legais e 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 processam-se os autos nº 00037478520208272731, propostos por EDNE MONTEL DE SA, IRENILDE FONSECA 
DE SÁ, ANA MARIA FONSECA DE SÁ CAIXETA, Irenildes Fonseca de Sá, , NÃO INFORMADO, ANA MARIA FONSECA DE SÁ 
CAIXETA , NÃO INFORMADO e IRENILDE FONSECA DE SÁ em razão dos bens deixados pelo falecimento de e JOSÉ 
PEREIRA DE SÁ, era brasileiro, viúvo, aposentado, inscrito no CPF sob o nº 049.212.401-91, portador do RG nº 469.649- SSP-
TO, e que pelo presente fica(m) citado(s) o(s) herdeiros(s)e interessados que estejam em em lugar incerto e não sabido, dos 
termos das primeiras declarações prestadas pelo(a) inventariante  MARIA CLEUDE FONSECA DE SÁ FERREIRA, brasileira, 
casada, contadora, inscrita no CPF nº 413.930.661-00, portadora do RG nº 1.443.530 SSP/TOA (ev. 26), e caso queiram se 
habilitem/manifestem nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto nos artigos 626 e 627 do Código de 
Processo Civil, nos termos do despacho proferido nos autos, adiante transcrito. DESPACHO: "Os requerentes possuem 
legitimidade para dar início ao processo de inventário nos termos do art. 616, II, do Código de Processo Civil. NOMEIO, pois, 
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inventariante a herdeira MARIA CLEUDE FONSECA DE SÁ FERREIRA (art. 617, II, CPC), que deverá prestar o 
compromisso, no prazo de 05 dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (parágrafo único). Expedido o documento, 
caso ainda esteja suspenso o atendimento presencial no Edifício do Fórum em razão da pandemia de “Corona Vírus”, a 
inventariante deverá juntar aos autos cópia do termo de compromisso devidamente assinado, instruindo cada um com cópia 
legível de sua carteira de identidade, no prazo acima consignado. Havendo retorno do atendimento normal da Sede do Foro, 
deverá comparecer em cartório para sua assinatura. Prestado o compromisso, a inventariante deverá apresentar as primeiras 
declarações no prazo de até 20 dias, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620, CPC). Por hora da apresentação das 
primeiras declarações, a inventariante deverá, caso ainda não o tenha feito, retificar o valor da causa, atribuindo valor real a cada 
um dos bens que compõem o monte mor, bem assim proceder ao novo cálculo das custas iniciais, juntando aos autos o DAJ a 
ser emitido e comprovando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de remoção e/ou cancelamento da distribuição (art. 290, 
CPC). Deverá, ainda, juntar aos autos as certidões e documentação de propriedade de todos os bens (móveis e imóveis) que 
compõem a herança, com a ressalva de que: a) para bens imóveis, somente a certidão de inteiro teor expedida há menos de 02 
anos terá validade para fins de comprovação das propriedades, podendo indicar, se constante nos autos, as certidões já 
apresentadas, desde que dentro desta validade; b) deverá, além de juntar todos os documentos pertinentes, indicar o local e as 
condições em que se encontram os bens móveis; c) com relação a direitos sobre as empresas, para fins de sucessão, somente 
as quotas-sociais integram a massa do espólio, desta forma, caso hajam, deverão ser colacionados os contratos sociais de cada 
uma, sendo irrelevante para fins da divisão a apresentação da relação de ativo e passivo1; d) no que tange às dívidas, deverá 
apresentar extratos e/ou documentos equivalentes emitidos pelo credor para demonstrar o valor real e atualizado de cada; e) 
Havendo créditos a ser recebidos, salvo contrato escrito em contrário firmado pelo autor da herança ainda em vida, caso as 
quantias sejam, por força da inventariança, recebidas pela a autora, deverão ser imediatamente depositadas em conta judicial 
vinculada a este processo e juízo, cujo banco oficial é a Caixa Econômica Federal, devendo ser apresentados também os 
respectivos comprovantes de depósitos. Deverá também apresentar documentação que comprove o estado civil dos herdeiros 
que porventura tenham constituídos os mesmos advogados que os seus (certidão de nascimento ou casamento), e os 
documentos e procuração dos respectivos cônjuges, SE HOUVER, salvo se casados sob o regime de separação de bens, já que 
a partilha tem caráter negocial e exige, conforme o caso, a outorga marital ou uxória, a teor da espécie de outorga conjugal 
estabelecida pelo art. 1.647 do Código Civil. Deverá, por fim, tendo em vista o pedido de retificação de registro público, 
apresentar CERTIDÕES NEGATIVAS em nomes de todos os herdeiros, considerando, sempre, o município e estado em que 
residem (tributárias municipais, estaduais e nacional; cíveis e criminais expedidas pela Justiça Estadual e Federal – 1º e 2º grau; 
negativas de protesto e débitos expedidas pelo SPC e SERASA; quitação eleitoral; regularidade de CPF; negativa de contas 
julgadas irregulares expedidas pelos TCEs e TCU; negativa de débitos trabalhistas; de FGTS). Em seguida, CITEM-SE, na forma 
do artigo 626 do CPC, os herdeiros, que porventura constituam procuradores diferentes, os legatários, testamenteiro (se 
houverem), as Fazendas Públicas e o Ministério Público, devendo ainda ser expedido o edital de terceiros interessados, na forma 
do mencionado artigo, a fim de que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem sobre as primeiras declarações (arts. 626 e 627 
do CPC). Por hora da concessão da vista, o Ministério Público deverá manifestar-se quanto ao pleito de retificação de registros 
públicos (arts. 57 e 109, Lei n.º 6.015/1973). Após o prazo de 15 dias que trata o art. 627 do CPC, INTIMEM-SE as Fazendas 
Públicas Municipal e Estadual para que, também em 15 dias, informem a este Juízo, de acordo com os dados que constam de 
seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações (art. 629, CPC); seguindo os autos 
conclusos. Caso haja impugnação às primeiras declarações, após a manifestação do inventariante e do Ministério Público (não 
sendo o órgão o impugnante), venham os autos conclusos para deliberação." E para que ninguém possa alegar ignorância, 
determinou o(a) MM. Juiz(a) que se expedisse o presente Edital, que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã Judicial, digitei 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL N° 1446447-PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo 
de l0 (dez) dias – 1ª Publicação 
Processo n° 0001174-11.2019.8.27.2731/TO 
AUTOR: GECIVANDA RODRIGUES DE SOUZA 
RÉU: RAFAEL RIBEIRO SANTOS 
O Excelentíssimo Senhor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO 
DE INTERDIÇÃO sob o nº. 0001174-11.2019.8.27.2731, requerida por GECIVANDA RODRIGUES DE SOUZA em face de 
RAFAEL RIBEIRO SANTOS, sentenciada em 15/06/2020 (ev. 94), a qual segue transcrita: "1. Relatório. Os presentes autos 
estão autuados com a classe de “Interdição” e com o assunto “Nomeação, Curatela, Família, DIREITO CIVIL”, em que figura 
como autor GECIVANDA RODRIGUES DE SOUZA e como réu RAFAEL RIBEIRO SANTOS. Pede o autor seja o requerido 
submetido à curatela, bem assim seja ela nomeada ao cargo de curador. Para tanto, argumenta, em síntese, que: a) o 
interditando não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e 
seus bens, porquanto portador de doença mental de CID. F.71, sendo incapaz de gerir os atos de sua vida. b) que é irmã de 
crianção do requerido, sendo a única pessoa apta a exercer a curatelada, visto que seus genitores já faleceram.  Instruindo o 
pedido vieram os documentos pessoais das partes (ev. 1, PROC 2 e ev. 8, CERTNASC3 e DOC PESS2) e 
atestado/laudo/receituário médico (ev. 1, ANEXOS PET INI4 e ANEXOS PET INI5). Atestados de óbito dos pais do interditando 
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foram apresentados no curso do processo (ev. 61 e 64). Curatela provisória não foi deferida, tendo em vista a ausência de 
vínculo de parentesco entre a autora e o réu (ev.13).  O requerido foi citado (ev. 37), compareceu à audiência de interrogatório 
designada, onde, através de curadora especial nomeada, ofereceu contestação, pugnando pela improcedência do pedido. No 
mesmo ato, o Órgão Ministerial pugnou pela concessão da curatela provisória do interditando à requerida, o que foi deferido 
(ev.55). Os laudos do GGEM constam dos eventos 67 e 68, o da Junta Médica está anexado no evento 39. As partes foram 
intimadas dos laudos (ev. 70 e 85). A curadora especial manifestou ciência (ev. 87). Instado, o Ministério Público aviou parecer 
manifestando-se pela procedência do pedido inicial (ev. 92). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação. Considerando o 
procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta julgamento. 
Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os 
pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. Impede verificar a 
existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se o requerido à interdição parcial, bem assim se o autor reúne as 
condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curador. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita, aos 
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, 
sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos 
reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo 
com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso 
em tela, o requerido RAFAEL RIBEIRO SANTOS deve realmente ser interditado, pois, examinado (ev. 39), concluiu-se que foi 
“diagnostico de Retardo mental leve (CID F70)”. O perito ainda concluiu, a partir dos quesitos apresentados por este Juízo, que o 
transtorno mental do requerido compromete seu discernimento e a capacidade de gerir seus bens e sua vida civil. Diante, pois, 
das observações do médico, especialmente o fato do requerida não ter sozinho condições de administrar seus bens, afigura-se 
necessário submetê-lo à curatela, para tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa da curadora, extrai-se que a autora é 
a pessoa mais indicada, pois, em que pese não esteja no rol de legitimados (art. 747, CPC), não existem parente aptos para 
exercer tal múnus, bem como, restou comprovado, pelos laudos da Equipe Multidisciplinar, que a autora é quem dispensa todos 
os cuidados necessários ao interditando, demonstrando ser comprometida com o seu bem estar. Vejamos: Referente à 
Gecivanda, ela já desempenha o cuidado com o irmão há bastante tempo e é cuidadosa quanto às necessidades de Rafael [...] 
Gecivanda também demonstrou ser uma pessoa equilibrada, responsável, dedicada e assertiva na execução de tarefas, além de 
não seguir padrões de comportamentos agressivos e uma boa capacidade em controlar impulsos. Portanto, não houve indícios 
que inviabilizam o pedido da irmã (ev.67). Diante dos fatos verificados o profissional do serviço social mostra um entendimento 
favorável à interdição dos Direitos Civis de Rafael Ribeiro Santos, entendendo a necessidade de curatela para Gecivanda 
Rodrigues de Souza (ev.68). Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do 
disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que há 
tempos a autora vem auxiliando para que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, 
indubitavelmente, idônea. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio do requerido, mesmo porque não houve 
demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 
1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a 
cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. 
II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No 
mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, 
parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da 
finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. 
Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 12; 
para, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 
Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade parcial do requerido RAFAEL RIBEIRO SANTOS, para exercer 
pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR a autora 
GECIVANDA RODRIGUES DE SOUZA como sua CURADORA DEFINITIVA; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar 
contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido 
do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no 
artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio 
do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 
06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes da interditada e do curador, a 
causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte 
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º 
e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça 
(art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, 
em atendimento ao art. 5º, § 2º do Provimento n.º 09/2019/CGJUS/TO, remeta-se à Contadoria Judicial Unificada. Intimem-se. 
Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema." E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente no placar do Fórum local e no Diário da Justiça. Dado e 
passado nesta cidade e comarca aos 29/09/2020. Eu, Brwnno Gomes da Silva, Estagiário TJ, Matrícula 357873, digitei. 
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PEIXE 
2ª cível escrivania de família, sucessões infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - Por 03(três) vezes com intervalo de 10(dez) dias 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito desta Comarca de Peixe/TO, no uso de suas atribuições legais, 
etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Escrivania 
tramitam os Autos de INTERDIÇÃO com Pedido de CURATELA nº  0015940-96.2019.8.27.2722, propostos por IONE 
GONCALVES DOS SANTOS AGUIAR, referente à Interdição de  DANIEL GONÇALVES AGUIAR, brasileiro, solteiro, inscrito no 
CPF sob o n° 046.237.522-67, filho de Adão Castro de Aguiar e Ione Gonçalves dos Santos Aguiar, residente e domiciliado no 
mesmo endereço da Autora. O Interditado é portador de Retardo Mental Grave e Epilepsia de difícil controle, respectivamente 
CID F 72.1 e CID G 40, encontrando-se incapacitado e inapto para a vida civil, não tendo condições clínicas de reger seus bens 
e sua vida pessoal, alegações estas, documentalmente comprovadas, consoante se vê do laudo médico anexado no evento 1, 
OUT5, pelo que foi nomeada curadora definitiva na forma do art. 755, I, do CPC, na pessoa de IONE GONÇALVES DOS 
SANTOS AGUIAR, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade RG n° 1234468, inscrita no CPF n° 008.181.171-33, 
residente e domiciliada na Fazenda Boa Esperança, Lote 68, Zona Rural, Peixe/TO, para todos os efeitos jurídicos e legais, 
conforme dispositivo da sentença a seguir transcrita: "Vistos. (...) PELO EXPOSTO, de acordo com o Ministério Público Estadual, 
com fundamento no art. 1.767, I, e art. 4º, III, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015, art. 355, I, do CPC, 
julgo PROCEDENTE o pedido, decretando a INTERDIÇÃO de DANIEL GONÇALVES AGUIAR, qualificado nos autos, 
declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe curadora, na forma do art. 755, 
I, do CPC, na pessoa de sua genitora IONE GONÇALVES DOS SANTOS AGUIAR, também já qualificada nos autos. A interdição 
ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85, da 
Lei nº 13.146/2016, podendo o curador representar o interditado perante os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, bem como perante instituições financeiras, firmando e dando quitação, movimentando contas bancárias e realizando 
tudo o mais que se fizer necessário em defesa do interesse do mesmo, sendo-lhe vedado, salvo se judicialmente autorizado para 
tanto: I - adquirir, por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao 
interditado; II - dispor dos bens deste, a título gratuito, ou dá-los em hipoteca; III - constituir-se cessionário de crédito ou de 
direito, contra o curatelado (Código Civil, arts. 1.749, 1.772 e 1.782).   A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos 
da curatelada, previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015, devendo a curadora prestar anualmente contas de sua 
administração a este juízo, apresentado o balanço do respectivo ano, como normatizado no art. 83, § 4º, do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. Anote-se que a curatela constitui um múnus público que deverá ser exercido zelosamente e de boa-fé pelo 
curador, comprometendo-se com a qualidade de vida e saúde do interditado. Caso o interditado receba benefício previdenciário, 
de rigor a prestação de contas de forma anual em autos apartados. O pagamento das custas e despesas processuais deverá ser 
suportado pela parte autora, observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Serve esta sentença como 
mandado para registro da interdição no Cartório de Registro Civil competente, para que o Sr. Oficial da Unidade de Registro Civil 
das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento. Para tanto, imprescindível que a autora traga aos autos cópia 
da certidão de nascimento do interditado, caso ainda não o tenha feito.  Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código 
de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com 
intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, no DJ do TJTO e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. Dispensa da 
a publicação na imprensa local, por inexistente neste município, bem como por ter sido a parte autora beneficiária da justiça 
gratuita, nos termos do artigo 98, inciso III, do Código de Processo Civil. A publicação na rede mundial de computadores ocorre 
com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no sistema e-proc do TJTO. Finalmente, a publicação na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo 
funcionamento.  Expeça-se termo de compromisso e certidão de curatela definitiva, válida por tempo indeterminado, para todos 
os fins legais à luz do artigo 759, I, do Código de Processo Civil. Anoto a desnecessidade de expedição de ofício ao Tribunal 
Regional Eleitoral, porquanto, conforme disposto no §1º do artigo 85 da Lei nº 13.146/2015, a definição da curatela não alcança o 
direito a voto.  Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Sem custas e 
sem honorários. Intimem-se. (ass.) Drª. Ana Paula Araújo Aires Toríbio Juíza de Direito. .” Para que chegue ao conhecimento de 
todos foi determinada a expedição do presente edital para publicação na forma disposta no art. 1184 do CPC. Peixe, data 
certificada pelo sistema. Eu, NJM/Mat. 88239 – Técnica Judiciária, digitei o presente. 
 

PORTO NACIONAL 
Central de execuções ficais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004406-13.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ADRIANA SOUZA SILVA, 
CNPJ/CPF nº 00491394101, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
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proferida no evento n.º 16 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação 
pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, 
inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004580-56.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de OSVALDO PINHEIRO DE 
SOUSA, CNPJ/CPF nº 40982742134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:"[...] “[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita 
a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito.". Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0001517-91.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de IRENI DA CUNHA 
ABREU, CNPJ/CPF nº 21271232120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 29 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4826 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2020 26 

 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0007299-74.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de TANIA RODRIGUES DE 
CARVALHO, CNPJ/CPF nº 94695849100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 11 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita 
a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0000759-15.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de PAULO OLIVEIRA 
CASTRO, CNPJ/CPF nº 20026234300, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 20 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0001536-97.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de HUMBERTO ARRUDA 
ALENCAR, CNPJ/CPF nº 38507404120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 38 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
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adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1809/2020 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 30 de setembro de 2020 
Dispõe sobre o exercício dos trabalhos presenciais e adoção de medidas emergenciais de prevenção ao contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 
Dr. ADHEMAR CHÚFALO FILHO, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional - TO, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO as disposições dadas pela Portaria Conjunta Nº 36/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de setembro de 
2020; 
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Tocantins nos registros de novas 
infecções pela COVID 19, apontando um decréscimo de contaminações pelo Coronavirus (Covid-19) na segunda quinzena do 
mês de setembro no município de Porto Nacional (http://integra.saude.to.gov.br/covid19); 
CONSIDERANDO  a prerrogativa do Diretor do Foro em adotar medidas restritivas a partir dos parâmetros de casos confirmados 
na localidade, conforme dados fornecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e/ou órgãos oficiais de saúde, 
comunicando as providencias adotadas à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal (art. 3º, Portaria Conjunta Nº 
36/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de setembro de 2020); 
CONSIDERANDO a indispensabilidade da prestação de serviços que demandam a presença física de servidores nesta 
Comarca, bem como, da necessidade de atendimentos que demandem a presença física do jurisdicionado; 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer o avanço no exercício das atividades presenciais na Comarca de Porto Nacional, seguindo o percentual 
máximo de 50% (cinquenta por cento) e mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), deixando a critério da chefia imediata o rodízio 
entre os servidores em regime de teletrabalho, até o dia 30 de outubro de 2020. 
§ 1º Deverá ser observado no percentual de retorno dos usuários internos, a exclusão dos servidores pertencentes ao grupo de 
risco e também dos servidores com crianças em idade escolar, até 12 (doze) anos de idade. 
Art. 2º Fica mantido o horário de funcionamento da Comarca de Porto Nacional de 12 às 18 horas. 
Art. 3º Os atendimentos continuarão sendo realizados exclusivamente por meios eletrônicos, exceto em casos excepcionais, 
permitindo-se a entrada de 01 pessoa por vez para cada unidade judicial com controle de fluxo pela portaria do prédio da 
Comarca, exceto nos casos de audiências excepcionais já designadas, das 12 às 18 horas. 
Parágrafo único: O atendimento presencial continua sendo condicionado aos protocolos sanitários, tais como a utilização 
obrigatória de máscara de proteção, aferimento de temperatura corporal, distanciamento social mínimo de 1,5m e higienização 
das mãos com álcool em gel. 
Art. 4º A realização de audiências presenciais segue as disposições estabelecidas pela Portaria Nº 1599/2020 - 
PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 31 de agosto de 2020. 
Art. 5º Ficam revogadas as disposições contrárias a presente Portaria.  
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º Promova-se a devida comunicação desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da 
Justiça.(Parágrafo único, art. 3º Portaria Conjunta Nº 36/2020). 
GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, em Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos trinta (30) dias do mês de setembro 
(09) do ano de dois mil e vinte (2020). 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Portaria Nº 1699/2020 - PRESIDÊNCIA/NUPEMEC/CEJUSC P NACIONAL, de 16 de setembro de 2020 
Estabelece a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório pelos servidores do CEJUSC da 
Comarca de Porto Nacional / TO. 
Adhemar Chúfalo Filho, MM. Juiz de Direito Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 
CEJUSC da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, e: 
CONSIDERANDO que a Constituição da República de 1988 garante “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5º, LXXVIII); 
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar providências para implantar medidas condizentes a alcançar as metas fixadas  
pelo Poder Judiciário e garantir uma maior celeridade na entrega da prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO que o artigo 93, inciso XIV da Constituição da República dispõe que os servidores receberão delegação para 
a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório; 
CONSIDERANDO que os Princípios da Oralidade, Simplicidade, Informalidade, Economia Processual e Celeridade devem 
orientar também os atos pré-processuais; 
CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 11/2019 da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins que permite a 
autorização de outros servidores para a prática de atos meramente ordinatórios; 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4826 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2020 28 

 

 
 

CONSIDERANDO o já estabelecido na Portaria 01/2015, expedida pelo Coordenador do CEJUSC desta Comarca de Porto 
Nacional / TO; 
RESOLVE: 
Art. 1º DELEGAR aos servidores lotados na Secretaria do CEJUSC da Comarca de Porto Nacional/TO a prática dos seguintes 
atos atos processuais, independentemente de despacho judicial: 
I.  Assinatura de Carta Convite; 
II. Designação de audiências (Conciliação e/ou Mediação); 
III.  Remessa de autos com vista ao Ministério Público e Defensoria Pública sempre que evidenciada a necessidade de 
intervenção das duas instituições; 
IV.  Intimação do reclamante para entregar em mãos a correspondência devolvida pelo correio sem o devido cumprimento e com 
as observações: “mudou-se”, “desconhecido”, “endereço inexistente”, “endereço insuficiente”, “inexiste número” e “outras”, a fim 
de aproveitar a audiência já designada; 
V. Intimação do reclamante para apresentar endereço atualizado do reclamado ou entregar em mãos a Carta Convite (Art. 3º da 
Portaria nº 001/2015), sob pena de arquivamento; 
VI. Intimação do reclamante/acordante(s) para adequação do acordo, quando requerido pelo Ministério Público; 
VII. Intimação do reclamante para juntar documento pessoal do reclamado quanto da entabulação de acordo extrajudicial no 
curso da reclamação pré-processual; 
VIII. Remessa do Ofício à Central de Mandados quando este for devolvido pelo correio sem o devido cumprimento, 
principalmente nos casos de desconto em folha de pensão alimentícia, cujo endereço pertença à circunscrição da Comarca de 
Porto Nacional / TO; 
XI.  Utilização da intimação via telefone ou e-mail quando os dados estiverem informados no processo; 
X. Retificação de informações constantes das capas dos autos, bem como as do sistema e-Proc/TJTO que porventura estiverem 
erradas e/ou incompletas; 
Parágrafo único: O servidor, quando do cumprimento do ato ordinatório, deverá indicar no processo textualmente o inciso deste 
artigo  utilizado no impulso processual para eventual controle da autoridade judiciária.  
§ 1º Os servidores NÃO poderão assinar os seguintes documentos: 
I. Assinar mandados/ofícios para desconto em folha de Pensão Alimentícia; 
II. Os ofícios e alvarás para levantamento de valores eventualmente depositados em juízo; 
III. Os ofícios dirigidos a outro Juiz ou membro de Tribunal ou membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Chefes dos 
Poderes Legislativo e Executivo e Secretários de Governo; 
Art. 4º As dúvidas acerca do alcance desta Portaria serão submetidas diretamente ao Juiz de Direito Coordenador deste Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Comarca de Porto Nacional nos próprios autos. 
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições locais em contrário. 
Parágrafo único: Esta Portaria será afixada em local visível da Secretaria e no átrio do Fórum, encaminhando-se cópia à 
Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins, à Diretoria do Foro da Comarca de Porto Nacional, à Defensoria Pública, ao 
Ministério Público, à Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Porto Nacional. 
Publique-se, registre-se, afixe-se e cumpra-se. 
Porto Nacional/TO, 16 de setembro de 2020. 

Adhemar Chúfalo Filho 
Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC 

 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
CURATELA Nº 0002810-57.2020.8.27.2737/TO 
AUTOR: MARIA NUNES DE OLIVEIRA 
AUTOR: JOAQUIM NUNES DE SOUZA 
RÉU: PROCESSO NÃO LITIGIOSO / SEM PARTE RÉ 
EDITAL Nº 924046 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE ANA NUNES DE SOUZA – I PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA 
de ANA NUNES DE SOUZA AUTOS Nº: 0002810-57.2020.8.27.2737 requerida por MARIA NUNES DE OLIVEIRA e JOAQUIM 
NUNES DE SOUZA, decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ... "HOMOLOGO o 
acordo firmado, SUBTITUO a curatela para nomear o Sr. JOAQUIM NUNES DE SOUZA curador da curatelada ANA NUNES DE 
SOUZA, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Face ao acordo, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea "b" 
do Código de Processo Civil/2015. OFICIE-SE o INSS quanto à substituição da curatela provisória. Lavre-se termo de 
compromisso de curador (a) Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do (a) interditando (a).  Inscreva-se a 
presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art.755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP) e 
anote-se a substituição de curatela no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servindo esta de 
mandado. Custas processuais pelos acordantes, do que ora ficam dispensados, eis que lhes concedo os benefícios da 
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gratuidade da justiça. Deixo de fixar os honorários advocatícios, por não haver lide. DETERMINO a certificação do trânsito em 
julgado, por não haver interesse recursal (art. 966, do CPC/2015), por ter a sentença homologado acordo firmado entre as 
partes. P. I.C. Dê-se baixa, com o trânsito em julgado. Porto Nacional, 26/03/2020. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - 
JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na 
forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso 
Maia - Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - Juíza de Direito. 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS  
Processo nº 0003045-21.2020.8.27.2738  –  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: GUSTAVO RAIMUNDO BARRETO 
Requerido: LOURIVAL ALVES BARRETO 
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado LOURIVAL ALVES BARRETO, brasileiro, união estável, operador de máquinas agrícolas, 
portador do RG n° 867.821 SSP/TO, inscrito no CPF/MF n° 933.896.981-91, residente e domiciliado  em lugar incerto e não 
sabido, para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento integral da dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo 
(CPC, 528). DESPACHO:"Concedo aos Requerentes os benefícios da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).O feito tramitará em 
segredo de justiça nos termos do art. 189 do CPC.INTIME-SE o Requerido para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento integral 
da dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (CPC, 528).Ausente o pagamento, justificativa ou 
comprovação da impossibilidade de quitação certifique-se e providencie a documentação necessária a efetivação do protesto do 
devedor (CPC art. 517).Faça-se constar no mandado a advertência de que foi pedida a prisão civil do devedor.Não demonstrado 
o cumprimento da obrigação, expeça-se mandado de PRISÃO civil do devedor pelo prazo de 60 dias, a qual deverá ser cumprida 
em regime domiciliar  nos termos da Recomendação CNJ n. 62/2020 e da Lei n. 14.010/2020, art. 15 ("Art. 15. Até 30 de outubro 
de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3º e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das 
respectivas obrigações").Via digitalmente assinada desta decisão servirá como mandado". ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz 
de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 5000794-23.2012.8.27.2738 –  Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: NALO ROCHA BARBOSA 
Requeridos: ALTAMIRANDO ZEQUINHA GONÇALVES TAGUATINGA e GERALCI MESSIAS GONÇALVES 
FINALIDADE: Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, inciso II, e 925 do Código de 
Processo Civil, uma vez que resta demonstrado nos autos ter a parte devedora cumprido a obrigação.Custas, se houver, pela 
parte executado.Recolha-se o mandado inicial; baixe-se eventual penhora.Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. 
Intimem-se.Após o trânsito em julgado e o cumprimento de todas as determinações, arquive-se, com as cautelas de costume. 
JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 5000005-44.2000.8.27.2738  –  Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requeridos: POSTO TAGUATINGA LTDA e ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE CASTRO PESSOA 
FINALIDADE: Intimar os requeridos da sentença em sua parte conclusiva;  Cuida-se de execução fiscal na qual a parte devedora 
cumpriu a obrigação.Decido.Conforme informado pela Exequente no evento 44, houve o cumprimento integral da obrigação por 
parte do Executado, logo, o feito perdeu o seu objeto.Assim, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito (CPC, 
487, III, "b" c/c 924, II).Levante-se a penhora, se houver.Expeça-se alvará de levantamento em favor do credor, se for o 
caso.Sem custas ou honorários.Baixe-se o processo. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0002786-26.2020.8.27.2738 –  Cumprimento de Sentença  
Requerente: WEVILLA FERNANDES SOUZA 
Requeridos: ADSON FERNANDES DOS SANTOS 
FINALIDADE: Intimar os requeridos da sentença em sua parte conclusiva;  Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desistência da 
parte Autora e DECLARO o processo extinto com resolução de mérito (CPC, 487, III, “c”).Custas pela Requerente; honorários 
advocatícios indevidos. Contudo a execução desta verba será condicionada à melhora das condições financeiras da parte 
Autora, no prazo de 5 (cinco) anos, eis que beneficiária da gratuidade de justiça (CPC, 98).Não havendo recurso, arquivem-se os 
autos. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0002033-69.2020.8.27.2738 –  Procediemento Comum 
Requerente: TERCIUDA BARBOSA MARTINS 
Requeridos: HÉLIO RODRIGUES NETO e LEIDNAM BARBOSA MARTINS 
FINALIDADE: Intimar os requeridos da sentença em sua parte conclusiva;  Pelo exposto, JULGO PROCECENTE o pedido na 
com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, de acordo com os artigos 227 da Constituição Federal e 33 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e CONCEDO a guarda de THAYNA RODRIGUES BARBOSA à tia materna TERCIUDA 
BARBOSA MARTINS.Lavre-se o termo de guarda definitivo.Condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e 
honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública Estadual.Publicada pelo 
sistema. Registro desnecessário. Intimem-se.Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-
se.Expeça-se o necessário. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0003013-16.2020.8.27.2738   –  Embargos à Execução 
Requerente: LEANDRO MARINHO COSTA  
Requerido: GELDERES DEODATA SOUZA ME 
FINALIDADE: Intimar a requerida da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA Ante o exposto e fundamentado, diante da 
flagrante inadequação da via eleita e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código 
de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte embargante. Quanto aos honorários, fixo-os em 10% sobre o valor 
da ação. No entanto, suspendo sua exigibilidade pois lhe defiro os benefícios da AJG.Se houver interposição de embargos de 
declaração, intimar a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 1.023, §2º, 
do CPC. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para decisão.Em caso de interposição de apelação, 
intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Se a parte apelada interpuser 
apelação adesiva, intimar a parte apelante para apresentar contrarrazões, conforme dispõe o §2º do art. 1.010 do CPC.Enfim, 
interposto recurso e atendidas as formalidades dos §§1º e 2º do art. 1.010 do CPC, remetam-se os autos ao TJTO, independente 
de nova conclusão.Após o trânsito em julgado e o cumprimento de todas as determinações, arquive-se, com as cautelas de 
costume.Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

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

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PORTO NACIONAL 

1ª Vara Cível 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0016646-68.2018.8.27.2737/TO 
AUTOR: PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA 
RÉU: JUNIOR TAVARES DE SOUZA 
  

EDITAL Nº 846495 
  

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 

Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA - MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Ação PROCESSO Nº: 0016646.68.2018.827.2737 
– Chave:616490312918 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA 
LTDA EXECUTADO: JUNIOR TAVARES DE SOUZA. Por este meio CITAR o executado – JUNIOR TAVARES DE SOUZA, 
pessoa jurídica de direito privado. CNPJ Nº 30.288.968/0001-26, atualmente em lugar incerto e não sabido,consignando que 
poderá: 1-No prazo de três dias úteis efetivar o pagamento da dívida (art. CPC, art. 829, caput), neste caso, a verba honorária 
será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, §1º). 2- Oferecer embargos no prazo de 15 dias úteis, contados na forma do art. 
231 do NCPC, conforme o caso (NCPC, art. 915). Neste prazo, poderá requerer o pagamento de 70%(setenta por cento) do 
débito em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1%(um por cento), se reconhecer a 
dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30%(trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de 
Advogado (NCPC art. 916). 3- Na hipótese de pagamento no prazo de 03(três) dias úteis, sem oposição de embargos, ?ca 
arbitrado os honorários advocatícios no percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, reduzindo-os pela metade 
(NCPC, art. 827, §1º), ADVERTÊNCIA: Decorridos 03(três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte 
executada, deverá o Sr. O?cial de Justiça, em novas diligências, proceder, de imediato, a penhora de bens e sua avaliação, 
lavrando-se o respectivo auto (NCPC, art. 829, §1º). Na mesma oportunidade, intime-se a parte executada da penhora, 
observando-se o disposto nos §§1º ao 4º do art. 841, do NCPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis, se o executado for 
casado, intime-se o cônjuge, salvo se forem casado em regime de separação absoluta de bens (NCPC, art. 842). Caso não 
seja encontrada a parte executada proceda-se com o arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, 
observando as limitações previstas na Lei nº 8.009/90 e, nos 10(dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, procurar a 
parte executada por 2(duas) vezes em dias úteis distintos para intimação. Não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, 
poderá realizar a citação com hora certa , certi?cando pormenorizadamente, o ocorrido (NCPC, art. 830, §1º). de bens livres e 
desembaraçados pertencentes à parte executada, mediante intimação desta. A constrição deverá recair de preferência sobre 
eventuais bens indicados na petição inicial executiva, se o caso. E, na ausência de localização da parte para intimação, 
deverão ?car certi?cadas as diligências de busca.Não encontrado o(s) devedor(es), proceda -se com o arresto nos moldes do 
CPC,art. 653. ANEXOS: Inicial - EVENTO 1 e despacho – EVENTO 15, para que não aleguem ignorância mandou expedir o 
presente. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de junho 
do ano de dois mil e vinte (17/06/2020). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que a?xei uma via do presente no placar do 
fórum local. Porteira dos Auditórios –Técnica Judiciária – Lucimara Pereira Cardoso - / /2020. 
Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA , na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 
19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento 
está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código veri?cador 846495v2 e do 
código CRC ebc45b52. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA 
Data e Hora: 17/6/2020, às 17:17:34 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 
PRESIDÊNCIA 

Decretos 
 
Decreto Judiciário Nº 433, de 1º de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no art. 12, inciso VI, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o disposto nos arts. 20, inciso IX, da Lei nº 1.940, de 1º de 
julho de 2008, 75, inciso I, § 2º, incisos I e III, da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005, e considerando o contido no processo nº 
2020.04.211244P e autos SEI nº 20.0.000021860-0, resolve 
CONCEDER 
a Célia Regina Regis, matrícula 6081, Juíza de Direito de 3ª Entrância, o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de 
Contribuição, com proventos integrais, no valor equivalente a R$ 33.689,11 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e 
onze centavos) e reajuste paritário, declarando a vacância do referido cargo. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 434, de 1º de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
tendo em vista o contido no art. 5º, da Resolução nº 57, de 15 de agosto de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º Outorgar ao Excelentíssimo Senhor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito, o “Medalhão 30 Anos do Poder 
Judiciário”, em homenagem aos 30 anos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 435, de 1º de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
tendo em vista o contido no art. 5º, da Resolução nº 57, de 15 de agosto de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º Outorgar a Excelentíssima Senhora, Luciana Costa Aglantzakis, Juíza de Direito, o “Medalhão 30 Anos do Poder 
Judiciário”, em homenagem aos 30 anos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 436, de 1º de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
tendo em vista o contido no art. 5º, da Resolução nº 57, de 15 de agosto de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1º Outorgar ao Excelentíssimo Senhor Kilber Correia Lopes, Juiz de Direito, o “Medalhão 30 Anos do Poder Judiciário”, em 
homenagem aos 30 anos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 437, de 1º de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000021508-3, 
resolve nomear, a partir da data de publicação deste ato, Francisco Marcos de Sousa Miranda, ao cargo de Assessor Jurídico de 
1ª instância, com lotação 4ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4826 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2020 33 

 

 
 

Decisões 
 
PROCESSO 20.0.000020654-8 
INTERESSADO    SERVIÇO DE TRANSPORTE 
ASSUNTO Serviços de Revisão de Veículos - Corolla - Toyota 

Decisão Nº 3714, de 30 de setembro de 2020 
Trata-se da contratação de concessionária autorizada para prestação de serviços de revisão dos veículos Corolla Automáticos 
em garantia, realizando manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais, bem como 
lubrificantes, filtros e demais componentes necessários, de acordo com manual de garantia dos veículos pertencentes à frota do 
Tribunal de Justiça, mediante contratação direta com dispensa de licitação regida pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela Asjuadmdg (evento 3362718), bem assim, comprovada a disponibilidade 
orçamentária (eventos 3357056 e 3357070), nos termos do artigo 1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013, publicado no 
Diário de Justiça 3045, de 7 de fevereiro de 2013, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-
Geral, com fulcro no artigo 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93, consoante Despacho 55857/2020 (evento 3363123), visando à 
contratação da empresa ARAGUAIA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ 07.093.380/0001-03, pelo 
valor total estimado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), visando custear as os serviços de revisão, sendo R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) para despesas com manutenção, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para despesas com fornecimento de peças, 
relativamente aos 15 (quinze) veículos COROLLA pertencentes à frota do Tribunal de Justiça. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências pertinentes à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão das respectivas Notas de Empenho. 
Concomitante, à DIADM/SETRAN para ciência e acompanhamento. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portarias 

 
Portaria Nº 1815, de 01 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000019637-2; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões e 
sentenças) e despachos, na 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, notadamente nos processos indicados no evento 
3334947 , bem como a equipe do Cartório NACOM na prática de atos cartorários, pelo prazo de noventa dias. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Esmar Custódio Vêncio Filho, Marcelo Laurito Paro, José 
Eustáquio de Melo Júnior, João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem 
prejuízo de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1823, de 01 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000002682-5; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até o dia 2 de novembro de 2020, os efeitos da Portaria nº 760, de 7 de maio 
de 2020, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar amplamente nos 
julgamentos (decisões e sentenças) e despachos, nos processos indicados no evento 3124366, bem como a equipe do Cartório 
NACOM para auxiliar na prática de atos cartorários nas seguintes Comarcas: 
I - Palmas: 
a) 1ª, 3ª e 4ª Varas Cíveis; 
b) 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos; 
II - Tocantinópolis: 
a) Vara Cível; 
III -  Araguaína: 
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a) 2ª Vara Cível; 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1824, de 01 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000001451-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum  do Tribunal Pleno, até 27 de dezembro de 2020, os efeitos da Portaria nº 252, de 17 de 
fevereiro de 2020, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de até 29 de setembro de 2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1762/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77768 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Hodirley Marques Canguçu, CINEGRAFISTA, Matrícula 357695, 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 Miracema do Tocantins-TO, no período de 
18/09/2020 a 18/09/2020, com a finalidade de colher novas imagens do prédio do fórum da referida comarca, após conclusão 
das obras, para produção de um vídeo institucional, consoante processo SEI n°. 20.0.000017465-4.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1763/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78557 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Laíse Christina da Silva Oliveira, Matrícula 359526, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colmeia-TO para 
Goianorte-TO, no período de 12/10/2020 a 12/10/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada nos autos 
n°. 0003438-18.2020.8.27.2714.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1764/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78459 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Jesian Cordeiro de Aguiar, MÉDICO PERITO, Matrícula 353393, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, 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 30/09/2020 a 
30/09/2020, com a finalidade de realizar perícia médica determinada no processo SEI n°. 20.0.000019544-9.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1765/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78510 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, Chefe de Divisão, Matrícula 353219, o valor de R$ 
253,22, relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao 
Protocolo nº 2020/78064, no período de 27/09/2020 a 27/09/2020, com a finalidade de dar continuidade ao acompanhamento das 
obras no prédio do fórum de Gurupi, conforme processos SEI n°. 19.0.000007416-3 e 19.0.000039710-8.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1766/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78336 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
577,19, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, Gurupi-TO, 
Palmas-TO, no período de 29/09/2020 a 02/10/2020, com a finalidade de realizar vistoria de obras nos prédios dos fóruns de 
Porto Nacional e Gurupi, conforme processos SEI n°. 19.0.000007416-3 e 19.0.000039710-8.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1767/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78495 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 
01/10/2020 a 01/10/2020, com a finalidade de realizar vistoria técnica nas obras das Comarcas de Porto Nacional, Cristalândia e 
Paraíso do Tocantins, nos termos do Processo SEI n°. 20.0.000001999-3.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 01/10/2020 a 01/10/2020, com 
a finalidade de realizar vistoria técnica nas obras das Comarcas de Porto Nacional, Cristalândia e Paraíso do Tocantins, nos 
termos do Processo SEI n°. 20.0.000001999-3.  

Art. 3º Conceder ao servidor Mario Sergio Loureiro Soares, ENGENHEIRO, Matrícula 352204, o valor de R$ 63,41, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 01/10/2020 a 
01/10/2020, com a finalidade de realizar vistoria técnica nas obras das Comarcas de Porto Nacional, Cristalândia e Paraíso do 
Tocantins, nos termos do Processo SEI n°. 20.0.000001999-3.  

Art. 4º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 01/10/2020 a 01/10/2020, com a 
finalidade de realizar vistoria técnica nas obras das Comarcas de Porto Nacional, Cristalândia e Paraíso do Tocantins, nos 
termos do Processo SEI n°. 20.0.000001999-3.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1768/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77778 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, ASSESSOR DE CERIMONIAL, Matrícula 
255446, o valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período 
de 25/09/2020 a 25/09/2020, com a finalidade de organizar, recepcionar autoridades e auxiliar na logística da inauguração do 
Fórum da referida comarca, consoante processo SEI n°. 20.0.000019893-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Sebastião Ribamar da Luz Queiroz, MESTRE DE CERIMÔNIAS, Matrícula 352688, 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 Pium-TO, no período de 
25/09/2020 a 25/09/2020, com a finalidade de organizar, recepcionar autoridades e auxiliar na logística da inauguração do Fórum 
da referida comarca, consoante processo SEI n°. 20.0.000019893-6.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1769/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77769 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, ASSESSOR DE CERIMONIAL, Matrícula 
255446, o valor de R$ 267,50, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-
TO, no período de 21/09/2020 a 22/09/2020, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, e auxiliar na logística da 
inauguração do Fórum de Alvorada, conforme SEI 20.0.000019893-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Sebastião Ribamar da Luz Queiroz, MESTRE DE CERIMÔNIAS, Matrícula 352688, o 
valor de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no período 
de 21/09/2020 a 22/09/2020, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, e auxiliar na logística da inauguração do 
Fórum de Alvorada, conforme SEI 20.0.000019893-6.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1770/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78512 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 830,41, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Tocantinopolis-TO, Araguatins-TO, no 
período de 05/10/2020 a 09/10/2020, com a finalidade de conduzir equipe de manutenção preventiva nos fóruns das comarcas 
de Tocantinopolis e Araguatins, consoante processos SEI n°. 20.0.000000008-7 e 20.0.000000044-3.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1771/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78509 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 351,90, relativo 
ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 
20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2020/77983, no período de 24/09/2020 a 
25/09/2020, com a finalidade de necessidade de atendimento de manutenção no prédio do fórum da comarca de Arraias.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1772/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78488 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor João Leno Tavares Rosa, EDITOR DE CORTE, Matrícula 352641, 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 Pium-TO, no período de 02/10/2020 a 02/10/2020, 
com a finalidade de realizar a mudança dos equipamentos e mobiliários da sala de transmissões da ESMAT no fórum local, 
consoante SEI n°. 20.0.000019633-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor Ednan Oliveira Cavalcanti, CINEGRAFISTA, Matrícula 352404, 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 Pium-TO, no período de 02/10/2020 a 02/10/2020, 
com a finalidade de realizar a mudança dos equipamentos e mobiliários da sala de transmissões da ESMAT no fórum local, 
consoante SEI n°. 20.0.000019633-0.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1773/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78599 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Carlos Henrique Silva Santos, Matrícula 353495, o valor de R$ 633,05, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO 
para Xambioa-TO, no período de 27/10/2020 a 29/10/2020, com a finalidade de realizar audiências de conciliação na Comarca 
de destino, conforme SEI nº 20.0.000020879-6.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1774/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78598 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Carlos Henrique Silva Santos, Matrícula 353495, o valor de R$ 633,05, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO 
para Xambioa-TO, no período de 20/10/2020 a 22/10/2020, com a finalidade de realizar audiências de conciliação na Comarca 
de Destino, conforme SEI nº 20.0.000020879-6.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1775/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78597 no sistema 
eGESP,  



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4826 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2020 38 

 

 
 

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Carlos Henrique Silva Santos, Matrícula 353495, o valor de R$ 633,05, 

relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO 
para Xambioa-TO, no período de 13/10/2020 a 15/10/2020, com a finalidade de realizar audiências de conciliação na Comarca 
de destino, conforme SEI nº 20.0.000020879-6.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1776/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78595 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Carlos Henrique Silva Santos, Matrícula 353495, o valor de R$ 633,05, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO 
para Xambioa-TO, no período de 06/10/2020 a 08/10/2020, com a finalidade de realizar audiências de conciliação, conforme SEI 
20.0.000020879-6.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1777/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78596 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 830,41, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, 
descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Gurupi-TO, no período de 06/10/2020 a 10/10/2020, com a finalidade de atender as solicitações de Tecnologia da 
Informação e Serviços de Telecomunicação, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor Wagner William Voltolini, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 292635, o 
valor de R$ 830,41, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 
R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no 
período de 06/10/2020 a 10/10/2020, com a finalidade de atender as solicitações de Tecnologia da Informação e Serviços de 
Telecomunicação, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2020 – SRP 

EXCLUSIVO ME/EPP 
Processo nº 19.0.000039362-5 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 067/2020 – SRP 
Tipo: Menor preço por item/Grupo 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de combate e controle de pragas e vetores em 
geral e pragas urbanas (desinsetização, desratização, descupinização), com fornecimento de mão de obra, todos 
os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem executados nas áreas internas e externas das 
instalações do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Disponibilidade do Edital: Dia 01 de outubro de 2020. (https://www.gov.br/compras/pt-br/). 
Data da abertura da sessão: Dia 20 de outubro de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília) 
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Local: www.comprasgovernamentais.gov.br / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas - TO, 30 de setembro de 2020. 

Cláudio Barbosa da Silva 
Pregoeiro 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2020 

  
AMPLA CONCORRÊNCIA 

  
Processo nº 20.0.000013915-8- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 073/2020 
Tipo: Menor Preço (Item/Grupo) 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de poltronas devidamente instaladas no auditório do 
Tribunal de Justiça 
Disponibilidade do Edital: Dia 16 de outubro de 2020. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 01 de outubro de 2020, às 14:00 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas - TO, 30 de setembro de 2020. 

Pauline Sabará Souza 
Pregoeira 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 459/2020, de 30 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARLA MARIANA COELHO, matrícula nº 353162, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 30/09 a 17/10/2020, a partir de 30/09/2020 até 17/10/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 07 a 24/01/2021, 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 460/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR 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 PAULO CEZAR ALEXANDRE JÚNIOR, matrícula nº 353599, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 05/07 a 03/08/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Marcelo Eliseu Rostirolla 

Diretor do Foro Substituto 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 461/2020, de 01 de outubro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIANE RIBEIRO MIRANDA, matrícula nº 354401, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 25/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 25/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 25/06/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 462/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA DA PENHA TRANQUEIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 77736, relativas ao 
período aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 01 a 30/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 30/10/2020, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/11 a 02/12/2021, 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 463/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora SELMA COELHO MACHADO, matrícula nº 66155, relativas ao período aquisitivo 
2016/2017, marcadas para o período de 01 a 30/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/10/2021, 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 464/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
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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 THAIS GABRIELLA GRIGOLO VIGNAGA, matrícula nº 353957, relativas ao período 
aquisitivo 2016/2017, marcadas para o período de 01 a 20/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 20/10/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 20/04/2021, 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 465/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MORGANA SOARES BORGES, matrícula nº 353568, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 01 a 20/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 20/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 20/02/2021, 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 466/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LAISA PINHEIRO LACERDA DE ARAUJO, matrícula nº 352986, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 07/01 a 05/02/2021, 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 467/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor HUMBERTO GONDIM DE OLIVEIRA, matrícula nº 352340, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/03/2021, 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 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 468/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ, matrícula nº 352206, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 01 a 30/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 22/02 a 23/03/2021, 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 469/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora RHEILA AIRES DA SILVA, matrícula nº 352157, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 10/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 10/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 10/02/2021, 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 470/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LIDIANE MINGHINI, matrícula nº 289128, relativas ao período aquisitivo 2017/2018, 
marcadas para o período de 01 a 15/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 15/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 07 a 21/01/2021, 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 471/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA, matrícula nº 167343, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 01 a 20/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 20/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 a 22/05/2021, 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 472/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LEILA MARIA DE SOUZA JARDIM, matrícula nº 238739, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/07/2021, 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 473/2020, de 01 de outubro de 2020 
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 do servidor FERNANDO MAIA FONSECA, matrícula nº 257146, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 01 a 18/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 18/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 a 20/05/2021, 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 FÉRIAS Nº 474/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor MARLOS ELIAS GOSIK MOITA, matrícula nº 352644, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 01 a 25/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 25/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 25/07/2021, 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 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 475/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, 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 RENIVAL SILVA, matrícula nº 141761, relativas ao período aquisitivo 2013/2014, 
marcadas para o período de 01 a 15/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 15/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 11 a 25/01/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Marcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 476/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, 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 ALLAN VIANA ALENCAR SOUSA, matrícula nº 354234, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 11/01 a 09/02/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Marcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 477/2020, de 01 de outubro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS, 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 MAYANA ARAUJO CUNHA, matrícula nº 353445, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Keyla Suely Silva Da Silva 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 478/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 01 a 18/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 18/10/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 18/06/2022, 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 479/2020, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora KAMILLA SOUSA PRADO, matrícula nº 353524, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 01 a 15/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 15/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 15/02/2021, 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 480/2020, de 01 de outubro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PEIXE, 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 RAISA DAMASCENO JUNQUEIRA, matrícula nº 352958, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/10/2020, a partir de 01/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 18/11 a 17/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Ana Paula Araujo Aires Toribio 

Diretora do Foro 
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