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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002517-30.2013.8.27.2710/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES   
APELADO: ESCORCIO & SILVA LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL 
DO AUTOR REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA. ABANDONO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO 
STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso de abandono do processo pelo 
autor/exequente por mais de 30 (trinta) dias, o Código de Processo Civil, em sem artigo 485, §1º, exige a intimação pessoal da 
parte para dar andamento ao processo, antes de julgá-lo extinto com base no inciso III daquele dispositivo; o que ocorreu na 
hipótese, motivo pelo qual, não devem retornar os autos à instância de origem para prosseguimento da execução. 2. Sendo que, 
em se tratando de processo eletrônico, a comunicação por meio eletrônico, viabilizando o acesso à integra do processo, 
corresponde à intimação pessoal, nos termos do art. 9º da Lei 11.419/2006. Precedentes do STJ. 3.  Nesse esteio, para fins de 
intimação pessoal, é válida a intimação por via eletrônica do representante legal da Fazenda Pública, autora de execução fiscal. 
4. Nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do 
feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, 
afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado, contudo, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada. Sem majoração de honorários em 
razão da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de novembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007440-73.2020.8.27.2700/TO 
RELATORA: JUÍZA SILVANA MARIA PARFIENIUK 
AGRAVANTE: OTACILIO RIBEIRO GLÓRIA 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA – OAB/TO 009166 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. IDOSO/ANALFABETO. EMPRÉSTIMO 
BANCÁRIO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DE IRDR. NÃO 
CABIMENTO. MATÉRIA ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE. RECURSO PROVIDO. 1. Embora o autor da ação de origem seja 
pessoa idosa e analfabeta, a lide gira em torno de uma possível "fraude contratual" e não discute requisitos de formalização do 
contrato, não comportando, portanto, a suspensão por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0010329-
83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, e 
determinar o prosseguimento do feito originário, haja vista que a demanda não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente 
de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento do feito 
originário, haja vista que a demanda não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas nº. 0010329-83.2019.827.0000, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta 
Instância a Promotora Cynthia Assis de Paula. Palmas, 11 de novembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005072-91.2020.8.27.2700/ 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005688-28.2015.8.27.2737/ 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/TO 05630A 
AGRAVADO: EVANDRA DIAS DOS SANTOS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: EVANDRA DIAS DOS SANTOS – ME 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PORTO NACIONAL 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA BACENJUD. 
INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU EM RAZÃO DO ARTIGO 36 DA NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. DECISÃO 
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante se infere do art. 36 da Lei nº 13.869/2019, o crime não se consuma apenas 
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com o bloqueio de numerário. Esse bloqueio deve ser qualificado pela extrapolação exacerbada do valor estimado para 
satisfação da dívida. Não bastasse, é preciso que o juiz deixe de corrigir o excesso, após instado a tanto por meio de 
manifestação da parte que demonstre o excesso da medida. 2. O ato judicial de penhora “online” de ativos financeiros tem claro 
embasamento legal, vez que é expressamente previsto nos artigos 835, I, e 854 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e 
provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao recurso para determinar, de imediato, que o juízo a quo promova a realização de buscas via BACENJUD em 
desfavor da parte agravada, observado o limite do valor executado e o disposto no art. 854 do CPC, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 11 de novembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033476-41.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: CAPIM DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 
ADVOGADO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA – OAB/RJ 131436 
APELANTE: ABR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME ENDEREÇO  
ADVOGADO: HEBER RENATO DE PAULA PIRES – OAB/SP 137944   
APELADO: CAPIM DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 
ADVOGADO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA – OAB/RJ 131436 
APELADO: ABR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME ENDEREÇO  
ADVOGADO: HEBER RENATO DE PAULA PIRES – OAB/SP 137944   
APELADO: ALESSANDRO BATISTA ROSA   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA IMISSÃO 
NA POSSE DO IMÓVEL LOCADO. SENTENÇA EXTINTO O PROCEDIMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA 
DE UM DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. POSSE DO IMÓVEL PELA PARTE 
REQUERIDA. NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE TERCEIRO NA POSSE DO IMÓVEL. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE 
EVIDENCIAM A CIÊNCIA DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM 
PERCENTUAL. ART. 85, §2º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A demanda cinge-se de uma ação de 
despejo por inadimplência c/c pedido de tutela antecipada para imissão na posse do imóvel locado oposta pela parte autora 
CAPIM DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da parte demandada ABR 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS Ltda ME. 2. A demanda foi ajuizada em novembro de 2016 e a demandada ABR COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS Ltda ME não se encontra na posse do referido imóvel, com comprovada ciência da parte autora, desde maio de 
2016 pelo motivo de ter vendido seus ativos para a terceira WSP RESTAURANTES EIRELI, assistida de forma simples na 
demanda. 3. O assistente WSP RESTAURANTES EIRELI realizou contrato verbal de locação com a pessoa jurídica requerente 
CAPIM DOURADO, o que restou certificado nos autos pelo juízo a quo, uma vez que o juiz singelo exarou que “embora a parte 
autora sustente que não possui relação jurídica com o assistente, existem elementos nos autos que evidenciam o contrário.” 4. O 
juízo de piso julgou o feito por extinto sem resolução de mérito em razão da perda superveniente de interesse da parte autora, 
pelo motivo de ter sido devidamente comprovado nos autos que a parte requerida não mais ocupa o imóvel, compreende-se com 
a ciência da parte autora, e que a empresa WSP RESTAURANTES não integra o polo passivo da demanda. 5. Há de se 
incontrovertidamente harmonizar com o juízo de piso enquanto este corretamente aponta que o interesse de agir exige a 
demonstração do binômio necessidade/adequação. Entretanto, essa condição da ação não se satisfaz com a simples 
demonstração inicial. Para obtenção do provimento de mérito é necessário que o interesse perdure até a entrega da prestação 
jurisdicional, conforme inteligência do art. 493, do Código de Processo Civil. 6. Em suas razões recursais, o apelante ABR 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS Ltda ME argui que o valor dos honorários advocatícios é irrisório devido o juízo monocrático ter 
fixado os honorários advocatícios em valor muito aquém do mínimo legal estabelecido no artigo 85 § 2º do Código de Processo 
Civil, razão pela qual requereu a procedência do seu recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a fixação dos 
honorários em 10% do valor da causa proposta pelo autor, devidamente atualizada e incidência de juros de 1% ao mês, desde a 
citação. 7. Conforme prescrito no Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o 
percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da 
causa. 8. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, aplicam-se independentemente 
de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 9. Recurso 
de apelação da parte autora conhecido e improvido. Recurso da parte demandada conhecido e provido. Sentença parcialmente 
reformada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
apelo interposto pelo CAPIM DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para, no mérito, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, devido a manifesta perda do interesse de agir em razão da parte requerida não mais ocupar ou ter 
a posse do referido imóvel objeto da ação de despejo ajuizada e, em relação ao apelo interposto por ABR COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA - ME, o conheço, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença, 
arbitrando os honorários sucumbenciais em 10% (Dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendidas assim as 
condicionantes do grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, bem como, o 
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trabalho desenvolvido no feito, devendo ser mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 11 de novembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038343-72.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: MAURO JOSÉ RIBAS  
APELADO: P S M MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR CONSIDERADO ÍNFIMO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSITUCIONAL DE PETIÇÃO E ACESSO À 
JUSTIÇA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. Revela-se manifestamente ilegal e violadora do 
direito de petição e acesso à Justiça, a sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse processual, fundada no 
baixo valor da dívida. O juízo de viabilidade da utilização da via judicial nesses casos é exclusivo da Administração Pública. 
Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e dou-lhe provimento, razão pela qual, casso a sentença e determino a retomada do devido processo legal, 
nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de novembro de 2020. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Cumprimento de sentença Nº 0011781-61.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: BIG DISTRIBUIDORA EIRELI 
AUTOR: RENATO ROCHA LIMA 
RÉU: FRANCISCO DE GOIS BARROS - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 84: "Estou diante de feito em fase de cumprimento de sentença. O executado não pagou 
voluntariamente o débito, de modo que foi realizada a penhora em suas contas bancárias; e o executado, por outro lado, nada 
manifestou sobre a impenhorabilidade dos valores ou que remanescia indisponibilidade excessiva, não obstante devidamente 
intimado (evento 81). Diante disso, havendo o cumprimento de todos os requisitos legais para as tomadas dos atos de 
expropriação, devem os valores penhorados serem levantados em favor do credor. Ante o exposto, após o término do prazo 
recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou decorrido o prazo para recurso e não havendo recurso com efeito 
suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente BIG DISTRIBUIDORA EIRELI para levantamento da quantia penhorada 
e seus acréscimos (evento 41)..." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

1ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 

Edital de Intimação com prazo de 60 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de direito titular da 1ª vara criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital vem 
INTIMAR o acusado: EUCLIDES DE SOUSA SILVA NETO, brasileiro, em união estável, auxiliar de mecânico, natural de Colinas 
do Tocantins/TO, nascido em 6 de março de 1985, filho de Francisco Gomes da Silva e de Maria Meire de Sousa Silva, RG n. 
786.893, SSP/TO, atualmente em local incerto ou não sabido, da sentença proferida nos autos nº 0008756-16.2014.8.27.2706,  
movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: "... CONDENO EUCLIDES DE 
SOUSA SILVA NETO, brasileiro, em união estável, auxiliar de mecânico, natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido em 6 de 
março de 1985, filho de Francisco Gomes da Silva e de Maria Meire de Sousa Silva, RG n. 786.893, SSP/TO, atualmente em 
local incerto ou não sabido, nas penas do artigo 306, caput, combinado com artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito 
Brasileiro. Os acusados que estiverem ausentes no processo serão intimados por edital com prazo de 60 dias. Araguaína, 11 de 
maio de 2020. Dr. Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 11 de maio de 2020. Eu, Horades da Costa Messias, 
escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM PRAZO DE 90 DIAS 
O DOUTOR FRANCISCO VIEIRA FILHO, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 
ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital fica intimado o(s) acusado (s):WÉLISON CORREIA MOURA, brasileiro, em união 
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estável, gesseiro, nascido em 29 de março de 1995, natural de Goiatins-TO, filho de José dos Santos Dias Moura e Rosilene 
Correia da Silva, portador da cédula de identidade RG nº 1.335.925 2º via SSP/TO, inscrito no CPF nº 704,780,391-
23, atualmente em local incerto ou não sabido, acerca da sentença condenatória proferida nos autos nº 0003120-
93.2019.8.27.2706,  movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo DISPOSITIVO é: "(...) Ante 
o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e, como consequência natural condeno WÉLISON CORREIA 
MOURA, (...), nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Passo a dosar-lhe as penas. (...) Assim, com essas 
considerações, fixo pena-base em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa à base de um trigésimo do 
salário mínimo vigente à época do fato delituoso. (...) O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será 
o aberto, conforme autoriza o artigo 33, § 2º, c, do Código Penal. Presentes os requisitos legais, na forma do artigo 44 do Código 
Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela de prestação de serviço à comunidade equivalendo a uma hora diária ou 
sete horas semanais, pelo mesmo período da pena substituída e em dias compatíveis com suas atividades. (...) Com a entrada 
em vigor da Lei nº 13.964/2019, não há mais possibilidade de o juízo decretar medidas cautelares sem a representação da parte 
interessada. Na espécie, o acusado respondeu ao processo em liberdade e não há nos autos representação do Ministério 
Público pela decretação de sua prisão preventiva. Custas processuais pelo acusado. (...) Após o trânsito em julgado: a) 
Comunique-se a Justiça Eleitoral. b) Expeça-se guia de execução penal. c) Remetam-se os autos à COJUN para o cálculo de 
multa e custas, na forma do item 8.6.3.5 do Provimento 12/2012 e do Provimento 13/2016, ambos da CGJUS/TO. d) Arquivem-se 
os autos com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusiva a vítima, acerca do inteiro teor desta sentença. 
Araguaína, 3 de junho de 2020. Francisco Vieira Filho - Juiz de direito titular." Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, Aos vinte e cinco dias do mês 
de novembro do ano de dois mil e vinte (25/11/2020). Eu, Ulyanna Luiza Moreira – Técnica Judiciária, lavrei e subscrevi. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1783063 
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): RAIMUNDO MOURA DA SILVA - CPF n°: 005.025.612-20, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029431-24.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.290,18 
(três mil, duzentos e noventa reais e dezoito centavos), representada pela CDA n° 20190028595, 20190028596, 20190028597 e 
20190028598, datada de 07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde 
logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1783282 
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): FRANCISCO DIAS FEITOSA - CPF n°: 18887562172, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0016046-09.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.166,10 
(quatro mil, cento e sessenta e seis reais e dez centavos), representada pela CDA n° 20190001750 e 20190001751, datada de 
04/07/2019, 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 perante esta Central de Execuções Fiscais, 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, 12 de julho 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 24 dias do mês de novembro 
de 2020. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1793241 
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): GEOVANI DOS SANTOS SOUSA - CPF n°: 051.856.871-77, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028732-33.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.563,35 
(três mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20190028606, datada de 
07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde 
logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1793326 
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): JOSE LAVOUSIER SILVA COUTO - CPF n°: 273.388.866-87, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024920-80.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.412,62 
(seis mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20190026096, datada de 
07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, 
em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde 
logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1792775 
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): CLAUDIA LACERDA DE OLIVEIRA - CPF n°: 780.159.011-20, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023309-92.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.390,43 
(seis mil, trezentos e noventa reais e quarenta e três centavos), representada pela CDA n° 20190015971, datada de 07/12/2016, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 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." 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 25 
dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1793438 
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): MANOEL CARDOSO ALMEIDA - CPF n°: 063.831.733-91, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022699-27.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.415,91 
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(quatro mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e um centavos), representada pela CDA n° 20190015430, datada de 
07/12/2016, 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, em caso 
de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado 
endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso 
haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei 
de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1793012 
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): EDGAR LUIZ VIEIRA - CPF n°: 132.334.671-68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020738-51.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 13.280,31 (treze mil, 
duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos), representada pela CDA n° 20190005526, datada de 07/12/2016, acrescida de 
juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade 
com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado 
todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 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." 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 25 dias do mês de 
novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1781599 
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):  DIOGO LUIZ PERIN - CPF n°: 708.207.241-49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000120-83.2008.8.27.2706, que lhe move o 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 12.894,12 (doze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e doze centavos), representada 
pela CDA n° A-5288/2007, datada de 21/12/2007, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Caso não seja 
encontrado endereço diverso da inicial, ou sendo encontrado, não seja possível o cumprimento da diligência citatória, defiro 
desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar nos 
autos no prazo de 60 (sessenta) dias." 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 24 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 (quinze) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) 
Nº dos Autos: 0006043-80.2019.8.27.2710 
 Acusado:  F. P. DE A. 
Vítima: J. F. DOS R. 
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O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Merítissimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Augustinópolis, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por 
meio deste edital fica INTIMADO: F. P. DE A. brasileiro, casado, inscrito no CPF de n° 194.862.192-49. Residente e domiciliado 
na Trigésima primeira rua, n° 826, Piracana, Cidade de Itaituba/PA. telefone celular: (93) 99177-3696, atualmente em local 
incerto e não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: “ Desse modo, 
considerando o fato e ameaças noticiadas pela ofendida e vislumbrando a possibilidade de ocorrer resultados mais gravosos, 
acolho o parecer ministerial e   CONCEDO com base nos art. 22 da Lei n° 11.343/2006,  as   medidas protetivas de 
urgências , nos seguintes termos: a) Determino ao ofensor  FELICIO PEREIRA DE ARAUJO  a proibição de contato com a 
ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; b) Determino ao ofensor a proibição de aproximar-
se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, até um mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; Estas medidas 
terão validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em analogia ao art. 412 do CPP. Findo este período, deverá a vítima informar se 
há necessidade/interesse na manutenção das presentes medidas.  No mandado deverá constar a advertência de que ao 
descumprimento da decisão poderá ensejar na  decretação da prisão preventiva , por descumprimento da presente Medida 
Protetiva, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. Intime-se as 
partes do conteúdo da decisão pessoalmente. Notifique-se a vítima de que deverá comunicar a este juízo tanto eventual 
descumprimento das medidas protetivas pelo agressor, quanto a cessação da situação de ameaça/violência...”. E para que 
chegue ao o conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital, que será 
publicado no local de costume e na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Augustinópolis Estado do 
Tocantins, 20 de Novembro de 2020. Elaborado por mim, Rafaela Brilhante de Macedo, matrícula 357764. JEFFERSON DAVID 
ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
2ª vara cível 

Sentenças 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 048/2020 
1. AUTOS nº. 00047044320208272713 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 
EXECUTADO: MARCOS ROGERIO DA SILVA LIMA 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ex positis, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado entre as partes, nos termos consignados 
no evento 23, para que surta seus efeitos legais. Desta forma, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Providencie a Escrivania 
a baixa de restrições judiciais eventualmente determinadas. Custas e honorários advocatícios na forma acordada, observada a 
gratuidade processual eventualmente concedida. Por outro lado, por incompatível com a intenção conciliatória, no silêncio das 
partes quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não cabe ao juiz arbitrá-los na sentença homologatória (TRF-
5 - Apelação Civel: AC 477463 CE 0002656-12.2009.4.05.9999, Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, julgado 
em 03/09/2009). Em qualquer hipótese, as custas judiciais deverão ser calculadas com base no valor efetivamente pago através 
do acordo entabulado entre as partes, com o objetivo de estimular a conciliação/mediação, conforme disposto no item 1.6, da 
Portaria nº 94/2015, que instituiu o Manual Prático de Despesas Processuais Grupo Gestor das Tabelas Processuais do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins e recomendação veiculada através do SEI n°. 19.0.000012221-4. Ressalte-se, todavia, que se 
a transação tiver ocorrido antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 
remanescentes, se houver (artigo 90, parágrafo 3° do Código de Processo Civil). Não tendo as partes disposto quanto às 
despesas processuais, estas serão divididas igualmente (artigo 90, parágrafo 2° do Código de Processo Civil), observada, da 
mesma forma, a gratuidade processual eventualmente concedida. Com o trânsito em julgado – ou ante a expressa renúncia 
recursal –, havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos de gratuidade da Justiça, proceda a 
Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 09/2019/CGJUS, independentemente de novo despacho judicial. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Colinas do 
Tocantins, data do protocolo eletrônico. (ass) Marcelo Laurito Paro-Juiz de Direito.” 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
AUTOS N°: 00001076420168272715CHAVE DO PROC. 543350096916 
Ação: AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE.  
Requerente: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. 
Requerida: MÁRCIO RIBEIRO GUIMARÃES 
INTIMAÇÃO: dos eventuais interessados, desconhecidos e incertos ou requeridos ausentes, de acordo com o disposto no art. 34 
do Decreto Lei 3.365/41 da r. Sentença proferida no evento 85 dos referidos autos cujo a parte conclusiva  “1. Vistos, etc.2. Na 
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presente demanda, envolvendo as partes acima indicadas, no evento 75 a embarganteBELO MONTE TRANSMISSORA DE 
ENERGIA S/A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da sentença de Evento 67 para corrigir o erro material apontado, 
para afastar eventuais prejuízos às partes. 3. É o breve relatório, portanto, decido.4. No tocante ao mérito, pontuo que razão 
assiste ao embargante quanto ao erro material citado. De fato, na sentença do evento 67 - no item 13 - onde consta requerido, 
deve ser lido requerente, devendo o alvará ser expedido com seus devidos acréscimos legais a favor da concessionária, ora 
Embargante, para levantamento dos valores depositados em juízo, conforme dados bancários informados no item VII, alínea "d" 
da composição juntado em Evento 60.5. Diante disso, conheço e julgo procedentes os Embargos de Declaração interpostos, 
para 
corrigir o erro material constante na sentença do evento 67. Por conseguinte, determino que no ITEM 13 onde consta "requerido", 
leia-se "REQUERENTE(S)", da seguinte forma:"13. Expeça-se alvará judicial eletrônico em nome do(s) REQUERENTE(s), 
nostermos do item VII (alínea "d") do acordo para levantamento dos valores depositados em juízo, conforme dados bancários 
(Banco, com o número da Instituição Financeira,Agência e Conta) indicados no mesmo item."6. Nos demais termos, mantenho 
inalterada a sentença proferida no evento 67. 7. Intimem-se. Cumpra-se.8. Cristalândia, data no sistema e-Proc. WELLINGTON 
MAGALHÃES.Juiz de Direito”. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 15 (quinze) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA EDILSON SOARES DE BRITO, solteiro, desempregado, CPF: 027.762.821-09, filho de Maria Lúcia Soares de 
Brito, nascido aos 21/04/1992, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de quinze (15) dias, comparecer na Vara 
Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, 
Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0002521-
90.2020.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: " Diante do exposto, aplicando analogicamente o Código de Processo 
Civil , revogo a medida anteiromene decretada e declara extindto o feito, o que faço com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c 
artigo 3º do Código de Processo Penal. Intime a vítima, informando a revogação da medida e a extinção da presente cautelar, 
informando que poderá tomar as providências que entender pertinentes, bem como pleitear novas medidas caso haja novas 
ofensas ou perigo de agressão."DETERMINO que seja cientificada imediatamente a vítima mediante contato telefônico ou 
mensagem de texto via WhatsApp ou outro aplicativo similar, certificando-se nos autos. Caso não seja encontrada, intime 
por Edital. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo do recurso deem baixa nos autos com as cautelas de praxe. 
Dianópolis, 13 de novembro de 2020, Baldur Rocha Giovannini - Juiz de Direito". Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 
aos 24 de novembro de 2020. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Secretaria, por ordem do MM Juiz, Dr. Baldur 
Rocha Giovannini,digitei, conferi e assinei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 15 (quinze) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA, brasileiro, com 43 anos de idade, casado e -49 e REGINA SOUSA 
PEREIRA, brasileira, nascida aos 22/02/1996, em Dianópolis-TO, unida estavelmeente, portadora do RG nº 1.277.131 SSP-TO, 
inscrita no CPF nº 057.915.831-41, filha de Emília Sousa Pereira e Julio Firmino Pereira, residentes em local incertos e não 
sabidos, para no prazo de quinze (15) dias, comparecerem na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no 
Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-
se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0002379-86.2020.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: 
"Diante do exposto , aplicando analogicamente o Código de Processo Civil, revogo a medida anteriormente decretada e declaro 
extinto o feito, o que faço com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Intime a vítima, 
informando a revogação da medida e a extinção da presente cautelar, informando que poderá tomar as providências que 
entender pertinentes, bem como pleitear novas medidas caso haja novas ofensas ou perigo de agressão.DETERMINO que seja 
cientificada imediatamente a vítima mediante contato telefônico ou mensagem de texto via WhatsApp ou outro aplicativo 
similar, certificando-se nos autos. Caso não seja encontrada, intime por Edital. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Decorrido o prazo do recurso deem baixa nos autos com as cautelas de praxe. Dianópolis, 16 de novembro de 2020. Baldur 
Rocha Giovannini - Juiz de Direito". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 24 de mês de 2020. Eu, Terezinha Amélia de 
Novais, Servidora da Secretaria, matrícula 191545, por ordem do MM Juiz, Dr. Baldur Rocha Giovanni, digitei, conferi e assinei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 15 (quinze) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
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meio INTIMA PETRONILIA CARVALHO DE SOUSA, CPF nº 030.929.161-58, filha de Aurea Carvalho de Sousa, solteira, 
nascida em Dianópolis-TO, aos 02/05/1986, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de quinze (15) dias, 
comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, 
Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO 
PENAL nº 0002758-27.2020.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "Diante do exposto , aplicando analogicamente o 
Código de Processo Civil, revogo a medida anteriormente decretada e declaro extinto o feito, o que faço com fundamento no art. 
485, IV do CPC c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Intime a vítima, informando a revogação da medida e a extinção da 
presente cautelar, informando que poderá tomar as providências que entender pertinentes, bem como pleitear novas medidas 
caso haja novas ofensas ou perigo de agressão.DETERMINO que seja cientificada imediatamente a vítima mediante contato 
telefônico ou mensagem de texto via WhatsApp ou outro aplicativo similar, certificando-se nos autos. Caso não seja encontrada, 
intime por Edital. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo do recurso deem baixa nos autos com as cautelas de 
praxe. Dianópolis, 18 de aetembro de 2020. Baldur Rocha Giovannini - Juiz de Direito". Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 
aos 24 de novembro de 2020. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Secretaria, matrícula 191545, por ordem do MM 
Juiz, Dr. Baldur Rocha Giovannini, digitei, conferi e assinei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de15 (quinze) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA a vítima IRACEMA GOMES DA SILVA, brasileira, unida estavelmente, nascida aos 05/08/1964, em Almas-TO, 
filha de Eufronsina Gomes de Lima, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de quinze (15) dias, comparecer na 
Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 
01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL 
nº 0002798-09.2020.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "Diante do exposto , aplicando analogicamente o Código de 
Processo Civil, revogo a medida anteriormente decretada e declaro extinto o feito, o que faço com fundamento no art. 485, IV do 
CPC c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Intime a vítima, informando a revogação da medida e a extinção da presente 
cautelar, informando que poderá tomar as providências que entender pertinentes, bem como pleitear novas medidas caso haja 
novas ofensas ou perigo de agressão.DETERMINO que seja cientificada imediatamente a vítima mediante contato telefônico ou 
mensagem de texto via WhatsApp ou outro aplicativo similar, certificando-se nos autos. Caso não seja encontrada, intime por 
Edital. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo do recurso deem baixa nos autos com as cautelas de praxe. 
Dianópolis, 13 de novembro de 2020, Baldur Rocha Giovannini - Juiz de Direito". Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 
aos 24 de novembro de 2020. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Secretaria, matrícula 191545, por ordem do MM 
Juiz, Dr. Baldur Rocha Giovannini, digitei, conferi e assinei. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 0002701-43.2019.827.2716 
DENUNCIADO: WATILA ALVES MARTINS 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0002701-43.2019.8.27.2716, 
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado WATILA ALVES MARTINS, como incurso 
nas sanções do Artigo artigo 309, da Lei 9.503/97. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias , por meio de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as 
advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 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 à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os 
demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua 
defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis - TO, 25 de novembro de 2020. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO, Servidor da Secretaria, digitei e 
conferi. 
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Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 1755877 
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 0002092-26.2020.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, tendo como 
Requerente(s) M. C. M. DOS S., e Requerido(s) E. M. DOS S. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no 
lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, EDGAR MENEZES DOS SANTOS, brasileiro, união 
estável, servente, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, 
para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso no valor de R$ 2.490,48 (dois mil quatrocentos e 
noventa reais e quarenta e oito centavos) e os que se vencerem durante o tramitar do processo, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo. Ficando ciente de que se não pagar,  nem justificar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, 
o juiz, mandará protestar o pronunciamento judicial, além de ser-lhe decretada a prisão pelo prazo de até 3 meses, sem prejuízo 
do pagamento da dívida ora executada. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 19 dias do mês de 
novembro do ano de 2020. Eu, Dulcineia Sousa Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi.JOÃO ALBERTO MENDES 
BEZERRA JÚNIOR-Juiz de Direito. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
O Excelentíssimo Juiz de direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins - HERISBERTO E SILVA FURTADO 
CALDAS, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por meio 
deste vem intimar a pessoa de  NIVALDO BEZERRA DE SOUSA, brasileiro, união estável, natural de Balsas/MA, nascido aos 
05.12.1987, filho de Doracy Bezerra de Sousa, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença judicial proferida 
nos autos n. 0003922-49.2019.8.27.2720,   a seguir transcrita: “Ante o exposto, MANTENHO as medidas protetivas, conforme 
decisão do evento 4, quais sejam:1. proibição de aproximação da pessoa indicada como vítima a uma distância mínima de 100 
(cem) metros;2. proibição de com ela, familiares e testemunhas manter qualquer contato, seja portelefone, internet ou por 
interposta pessoa; e3. não frequentar a residência da ofendida. Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. CUMPRA-SE. 
INTIME-SE. EXPEÇA-SE o necessário.  Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe”. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. Eu, 
Elisania Maurício de Andrade, digitei. 
 

GURUPI 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO dos acusados MATHEUS MARQUES DE SOUSA, brasileiro, união estável, natural de Gurupi/TO, nascido aos 
21/06/1997, filho de Divinaldo Marques Silva e Edeuves Gomes de Sousa, portador do CPF nº 072.456.321-03, RG nº 1176638 – 
SESP/Polícia Civil/TO e ANDREZA NAARA LOPES DOS SANTOS, brasileira, união estável, natural de Dueré/TO, nascido aos 
29/08/1997, filha de Elson Pinto dos Santos e Maura Cleia Lopes Martins, portador do CPF nº 057.358.771- 00, RG nº 1086353 – 
SESP/Polícia Civil/TO, para Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 05/02/2021, às 13h30min, na Sala de 
Audiências da 2ª Vara Criminal desta Comarca de Gurupi/TO - (Sito à Av. Rio Grande do Norte, entre as Ruas 03 e 04, Centro - 
Gurupi/TO). 
ADVERTÊNCIA: O não comparecimento voluntário implicará na suspensão do processo e do prazo prescricional (CPP, 366). 
IMPUTAÇÃO:   Art. 33, caput da Lei 11.343/06. 
Gurupi/TO, aos 20/11/2020. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri, Gerson Fernandes 
Azevedo, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 
NOTIFICAÇÃO do Réu BRUNO FERREIRA BARROS, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 23.01.2002, 
filho de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, para "oferecer 
defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias", nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada defesa no prazo acima, nomeio desde já o Defensor Público desta comarca para 
exercer tal mister, mediante vista dos autos (L11343, 55, §3º). 
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IMPUTAÇÃO:   Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 69 do Código Penal (por cinco vezes). 
Gurupi/TO, aos 25/11/2020. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri, Gerson Fernandes 
Azevedo, Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00316157820198272729 
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: JOSEVAN MORAIS LIMA 
FINALIDADE: O juiz de Direito MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, do Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) JOSEVAN MORAIS LIMA, brasileiro, casado, serralheiro, nascido aos 14/02/1977, natural de Novo 
Acordo/TO, inscrito no CPF n° 947.696.051-53, filho de Zaro Moraes Lima e de Valdir Moreira Lima, atualmente em local incerto 
e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 
0031615-78.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de Ação Penal Pública interposta em 
desfavor de Josevan Morais Lima, devidamente qualificado, imputando-lhe a prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, 
inciso VI (feminicídio), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Na denúncia o parquet sustenta, em síntese, 
que: “Em 11 de maio de 2019, por volta das 21h00min, na Avenida Josefa Alves “Bar Roda Saia”, Distrito de Buritirana, nesta 
Capital, JOSIVAN MORAES LIMA, de modo livre, voluntário e consciente, tentou matar, Cícera de Lima Pereira, por razões da 
condição de sexo feminino, mediante disparo de arma de fogo, não tendo alcançado o resultado-morte em função de 
circunstâncias alheias à sua vontade.”. Recebida a denúncia no evento 4, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação no 
evento 17. Após a instrução, as partes apresentaram alegações finais, ocasião em que o representante do Ministério Público 
pugna pela desclassificação do crime descrito na denúncia para o crime previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003. Por sua 
vez, a Defesa requereu a improcedência dos pedidos da denúncia, para o fim de absolver sumariamente o acusado, com fulcro 
no art. 415, I do CPP, ou impronunciando-o, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu 
que seja procedida à desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 15, caput, da Lei. 10.826/03, sob o argumento 
de que não há prova de que o acusado agiu com animus necandi. Em síntese, é o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO Importante 
ressaltar que a presente relação processual instaurou-se e desenvolveu-se de forma válida e regular quanto aos requisitos 
legais. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Passo, pois, a decidir a lide. 2.1 Breve síntese da 
denúncia. Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. (...) § 2° Se o homicídio é cometido: Feminicídio       
(Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino Presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do 
mérito da demanda. 2.2 Da materialidade. O conjunto probatório carreado aos autos, especialmente o Auto de prisão em 
flagrante (evento 1) e o laudo de exame pericial de microcomparação e eficiência em estojos e arma de fogo, que atestou a 
eficiência da arma (evento 31), ambos no inquérito policial em anexo, e pelos depoimentos da vítima, das testemunhas inquiridas 
em Juízo (evento 108), permite concluir pela comprovação, de forma contundente, da materialidade do delito em comento. 2.3 
Da autoria. Na peça vestibular, o Ministério Público requereu a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso V 
(feminicídio), c/c Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Todavia, em seus derradeiros colóquios, o parquet postulou a 
desclassificação para o crime previsto no artigo 15, caput, da Lei. 10.826/03. Da análise dos autos, verifico que assiste razão 
ao parquet em sua manifestação derradeira, uma vez que inexiste prova segura nos autos de que o réu tenha agido com animus 
necandi, ou seja, com intenção de ceifar a vida da vítima. Com efeito, a vítima em seus depoimentos não foi capaz de detalhar a 
ação criminosa, pois se encontrava de costas para o agressor. Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo corroboraram no 
sentido de que o acusado atirou para o alto. Nesse contexto, forçoso reconhecer que o réu se contentou com os disparos 
provocados, desistindo voluntariamente de provocar a morte da vítima, na medida em que não praticou outros atos necessários à 
consumação do feminicídio, embora pudesse fazê-lo. Sendo assim, as provas carreadas aos autos são veementes para a 
elucidação da conduta tipificada no artigo 15, caput, da Lei 10.826/03, sendo que, em conjunto com a confissão do denunciado 
em ambas as fases, os testemunhos colhidos em audiência (todos gravados em mídia audiovisual em anexo) permitem atribuir 
ao denunciado a autoria do crime em questão. Logo, a desclassificação do crime para disparo de arma de fogo (evento 31 dos 
autos de inquérito policial nº 00195626520198272729 em apenso) é medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, 
julgo parcialmente procedente o pedido estampado na denúncia para: 1) DESCLASSIFICAR o fato descrito na denúncia (121, § 
2º, inciso V (feminicídio), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), para o delito previsto no artigo 15, caput, da Lei 
10.826/03; 2) CONDENAR o réu Josevan Morais Lima nas sanções do artigo 15, caput, da Lei 10.826/03. É previsto para o crime 
do art. 15, da Lei 10.826/03 a seguinte pena: reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Assim, passo a dosar a pena a ser-
lhe aplicada. 4. DA DOSIMETRIA DA PENA. Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, defendido por 
Nelson Hungria, e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena. 4.1 
Da fixação da pena-base. Considerando o critério acima mencionado procedo à análise das circunstancias judiciais. 
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A culpabilidade do agente, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade. O réu possui bons 
antecedentes (evento 13 do inquérito). Não há elementos nos autos que possibilitem valorar a conduta social e a personalidade 
do agente. Os motivos do crime não merecem valoração negativa. As circunstâncias do crime se mostram dentro da normalidade 
para a espécie. As consequências do fato delituoso se mostram dentro da normalidade para a espécie. Não há provas de que o 
comportamento da vítima contribuiu para a ação do agente. Considerando a inexistência de valoração negativa provinda das 
circunstâncias do crime nas circunstâncias judiciais, fixo a PENA-BASE em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, 
sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época da data dos fatos. 4.2 Das agravantes e atenuantes. Na 
segunda fase, se mostra presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea d, do CP). Assim, considerando o 
principio da individualização da pena e não vislumbrando outras circunstâncias atenuantes nem agravantes, atenuo a pena do 
réu em 04 (quatro) meses, para o fim de fixar a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 
(dezesseis) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época da data dos fatos. 4.3 Das 
causas de diminuição e de aumento de pena. Não há causas de aumento ou diminuição da pena. 4.4 Da pena definitiva. Assim, 
com todas as considerações acima delineadas, fixo a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 
(dezesseis) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época da data dos fatos. 5. DO 
REGIME DE CUMPRIMENTO, DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E 
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA 5.1 Do regime de cumprimento da pena. Considerando a condenação do acusado e 
a pena que lhe foi fixada, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente ABERTO, na forma do art. 33, §2º, “c” do Código 
Penal. 5.2 Da substituição da pena: Vejo que o réu foi condenado a cumprir pena inferior a quatro anos, bem como as 
circunstâncias judiciais não foram negativamente valoradas, indicando que medidas diversas da segregação penal podem ser 
suficientes para a reeducação daquela, razão pela qual SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA 
RESTRITIVA DE DIREITO, QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE SENTENÇA, SERÁ FIXADA PELO JUÍZO 
DA EXECUÇÃO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.  5.3 – Da suspensão condicional da pena: Inaplicável a suspensão condicional 
da pena em atenção às determinações do art. 77 do CP. 6. DA POSSIBILIDADE DE RECURSO EM LIBERDADE Vejo que o 
denunciado respondeu ao processo sem a necessidade de sua segregação cautelar, podendo, pois, recorrer desta sentença em 
liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. 7. DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO MÍNIMA 
(ARTIGO 387, IV CPP) Deixo de fixar valor mínimo para reparação em razão da ausência de dano. Sem custas, por se tratar de 
réu assistido pela Defensoria Pública (artigo 12 da Lei n. 1.060/50). Expeça-se guia de execução provisória da pena, se o caso. 
Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente sentença, tomem-se as seguintes providências: a) Lance-se o nome do 
réu no rol dos culpados; b) Expeça-se a respectiva guia de encaminhamento para execução da pena, com a remessa ao juízo da 
execução para unificação das penas, se o caso. c) Intime-se o réu para pagamento da multa de 15 dias-multa, no valor de 1/30 
do salário mínimo vigente à época da data dos fatos, no prazo de 10 (dez) dez dias, nos termos do artigo 50 do Código Penal. d) 
Comunique-se ao TRE para fins do art. 15, III da CF. e) Arquivem-se estes autos com as anotações e baixas de praxe. Intimem-
se. Expeça-se o necessário. Palmas-TO, 04/05/2020. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito.  Respondendo nos termos da 
Portaria 2669/2019". MARCELO ELISEU ROSTIROLLA- Juiz de Direito." Palmas, aos 16/11/2020. Eu, HEITTOR VIEIRA 
NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

5ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA 
AUTOS Nº: 5017943-25.2013.8.27.2729 
CHAVE Nº: 482725823913 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
EXEQUENTE: PAULO AMÉRICO ROSA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
EXECUTADA: EDILSON MEIRELLES 
ADVOGADO: JANDER SILVA TELES DE OLIVEIRA 
DESPACHO: “Quanto ao pedido de renúncia do advogado da parte autora: defiro, pois comprovou diligenciar a comunicação. 
Publique-se no Diário de Justiça esta decisão. Quanto a continuidade da execução e pedido de evento 64: o próximo passo é a 
busca por valores, contudo sequer apresentou planilha atualizada do débito, o exequente. Assim intime-se para apresentação de 
planilha do débito. Na sequência proceda-se como disposto abaixo. Diante a inércia da parte executada em adimplir os valores 
da condenação e tendo em vista que o dinheiro precede outros bens na gradação legal (art. 835 do CPC), defiro tentativa de 
penhora BACENJUD de ativos financeiros titularizadas pela parte executada, com a expedição de ordem eletrônica ao BANCO 
CENTRAL.Após resultado, em se tratando de penhora de valores em aplicação financeira, intimem-se as partes para 
conhecimento, mormente a parte executada (§2º do art. 854 do CPC) para, querendo, comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, 
as matérias, taxativas, elencadas nos incisos I e II, do § 3º do art. 854 do CPC. Publique-se no Diário. Palmas, 1 de agosto de 
2020. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito”. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei... 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4861 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020 14 

 

 
 

FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio, INTIMA a(s) pessoa(s) 
abaixo identificada(s) para o disposto no campo finalidade 
AUTOS Nº: 5001218-05.2006.8.27.2729 
CHAVE Nº: 241179096115 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
EXEQUENTE: EDSON COELHO DOS SANTOS 
ADVOGADO: ANTONIO PIMENTEL NETO, ANDRÉ LUIZ BARBOSA MELO 
EXECUTADO: VLADIMIR MAGALHÃES SEIXAS FILHO  
ADVOGADO: ROGÉRIO BEIRIGO DE SOUZA 
EXECUTADO: MACIEL AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AVESTRUZ LTDA - ME (AVESTRUZ MASTER) 
ADVOGADO: DYDIMO MAYA LEITE FILHO (CURADOR ESPECIAL)  
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da executada MACIEL AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AVESTRUZ LTDA - ME 
(AVESTRUZ MASTER), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.392.816/0001-57 e , atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias pague(m) a dívida atualizada no valor de R$ 537.837,30 
(quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta centavos). Caso não seja efetuado o pagamento no 
prazo estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre o referido 
valor. Transcorrido o prazo sem manifestação será procedida as medidas expropriatórias, como penhora online e outros atos, a 
fim de adimplir os valores indicados em planilha. Independente de penhora, o executado no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, 
poderá apresentar impugnação, versando sobre a matéria disposta no § 1º do art. 525 do CPC. 
DESPACHO: “Intime-se a parte executada, por edital, para que pague os valores da condenação, de forma atualizada, no 
prazo de 15 dias (art. 523, caput). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado serão acrescidos honorários 
advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (§ 1º, do art. 523, NCPC). Efetuado o 
pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o restante (§ 2º, do art. 523, NCPC). 
Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida as medidas expropriatórias, como a penhora online e 
outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com o acréscimo de honorários de execução e da multa 
de 10%). Caso o executado não tenha adimplido a obrigação no prazo para pagamento de 15 (quinze) dias, INTIME-SE a 
parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, concluindo na sequência para decisão. Intimem-se. Palmas-TO, 
09 de junho de 2020. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.”                              
SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal - Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: 
(63) 3218-4579. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas-TO, 25 de novembro de 
2020. Eu, Wanessa Balduíno P. Rocha, Escrivã Judicial da 5ª Vara Cível, digitei e subscrevi. 
                                                                                                               

LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA 
Juiz de Direito 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio, INTIMA a(s) pessoa(s) 
abaixo identificada(s) para o disposto no campo finalidade 
AUTOS Nº: 0027700-94.2014.8.27.2729  
CHAVE Nº: 813638658514 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
EXEQUENTE: TOCANTINS BRASIL COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 
ADVOGADO: WATSON DIAS DAMACENO 
EXECUTADO: AMAZON LEGIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e 
FABRÍCIO DIAS DE SOUSA CARNEIRO 
ADVOGADO: ARTHUR LUIZ PÁDUA MARQUES (CURADOR ESPECIAL)  
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da executada AMAZON LEGIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.821.687/0001-42 e  FABRÍCIO 
DIAS DE SOUSA CARNEIRO portador do RG nº 3.235.234 2ª via SSP/TO e inscrito no CPF nº 778.554.851-0, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias pague(m) a dívida atualizada no valor de R$ 57.444,02 
(cinqüenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dois centavos). Caso não seja efetuado o pagamento no 
prazo estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre o referido 
valor. Transcorrido o prazo sem manifestação será procedida as medidas expropriatórias, como penhora online e outros atos, a 
fim de adimplir os valores indicados em planilha. Independente de penhora, o executado no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, 
poderá apresentar impugnação, versando sobre a matéria disposta no § 1º do art. 525 do CPC. 
DESPACHO: “Intime-se a parte executada, por edital, para que pague os valores da condenação, de forma atualizada, no 
prazo de 15 dias (art. 523, caput). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado serão acrescidos honorários 
advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (§ 1º, do art. 523, NCPC). Efetuado o 
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pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o restante (§ 2º, do art. 523, NCPC). 
Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida as medidas expropriatórias, como a penhora online e 
outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com o acréscimo de honorários de execução e da multa 
de 10%). Caso o executado não tenha adimplido a obrigação no prazo para pagamento de 15 (quinze) dias, INTIME-SE a 
parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, concluindo na sequência para decisão. Intimem-se. Palmas-TO, 
06 de junho de 2020. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.”                              
SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal - Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: 
(63) 3218-4579. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas-TO, 25 de novembro de 
2020. Eu, Wanessa Balduíno P. Rocha, Escrivã Judicial da 5ª Vara Cível, digitei e subscrevi. 
                                                                                                               

LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA 
Juiz de Direito 

 

Conselho da justiça militar 

Editais 
EDITAL Nº 017/2020 PARA TORNAR PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAR NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0035298-26.2019.827.2729 (MAJ QOBM 
RG 03.393-09 MARCELO MARINHO DE MELLO) 
O Doutor Jordan Jardim, Juiz de Direito respondendo pela Presidência dos Conselhos da Justiça Militar do Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos possam interessar, da Redesignação 
de audiência do sorteio dos nomes dos Oficiais Superiores da Polícia Militar do Estado, que comporão o Conselho Especial de 
Justiça para atuar nos Autos de Ação Penal Militar 0035298-26.2019.827.2729, tendo como acusado MAJ QOBM RG 03.393-09 
MARCELO MARINHO DE MELLO, no dia 04 de dezembro de 2020, às 14h00min, por meio da Plataforma de 
Teleconferência (Cisco Webex), com fulcro no artigo 399, alínea “a” e “b”, do CPPM c/c art. 35 incisos II da L.C nº 10, de 11 de 
janeiro de 1996. Sendo o presente para TORNAR PÚBLICO os Oficiais Superiores do Corpo de Bombeiros Militar constantes na 
relação encaminhada pela Corregedoria do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, através do ofício nº 049 / 
2020 –CORREG., de 22 de outubro de 2020 e oficiais Superiores da Polícia Militar constantes na Relação encaminhada pela 
Seção de Administração e Movimentação de Pessoal do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, 
através do ofício nº 2020/2020 -SNC/DGP, de 21 de outubro de 2020, que segue: 
  
RELAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS APTOS A CONCORREREM 
AO SORTEIO PARA ATUAREM NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0035298-26.2019.827.2729, TENDO COMO RÉU MAJ 
QOBM RG 03.393-09 MARCELO MARINHO DE MELLO 
  

  POSTO RG. NOME MAT. 

01 TEN CEL QOBM 00.204-06 ANDREYA DE FATIMA BUENO 1050907/1 

02 TEN CEL QOBM 00.172-04 MAXUELL DOS SANTOS DE SOUZA 1068350/1 

03 TEN CEL QOBM 00.202-06 THIAGO FRANCO SANTANA 92438/1 

04 TEN CEL QOBM 00.200-06 CIRO CARDOSO GUIMARAES FILHO 976699/3 

RELAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS APTOS A CONCORREREM AO SORTEIO 
PARA ATUAREM NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0035298-26.2019.827.2729, TENDO COMO RÉU MAJ QOBM RG 
03.393-09 MARCELO MARINHO DE MELLO  

  POSTO RG. NOME MAT. 

01 TEN CEL QOPM 04.413/1 ABNER ALVES MARTINS 1023470 

02 TEN CEL QOPM 04.678/1 ALEX SIMAS QUEIROZ 917210 

03 TEN CEL QOPM 04.671/1 ANTÔNIO CARLOS FOLHA LEITE 51606 

04 TEN CEL QOPM 04.686/1 CÂNDIDO MARQUES SOARES JÚNIOR 1061895 

05 TEN CEL QOPM 04.693/1 CARLOS MAGNO GOMES DA COSTA 45461 

06 TEN CEL QOPM 04.676/1 CARMEM ROSA ALMEIDA PEREIRA 770155 

07 TEN CEL QOPM 04.074/1 DARCY COSTA DE ARAÚJO 505230 

08 TEN CEL QOPM 04.672/1 DENISE MARCELA GUIMARÃES E SILVA 48681 

09 TEN CEL QOPM 04.705/1 DENYURE DE MENEZES CAVALCANTE 49120 

10 TEN CEL QOPM 04.687/1 ESDRAS EDUARDO BORGES 908980 

11 TEN CEL QOPM 04.505/1 FIORAVAN TEIXEIRA SILVEIRA 890290 
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12 TEN CEL QOPM 04.679/1 FLÁVIO SANTOS BRITO 1084860 

13 TEN CEL QOPM 03.972/1 FRANCISCO BRAGA FILHO 925163 

14 TEN CEL QOPM 04.508/1 JOÃO BATISTA DE SOUSA ALVES 1032666 

15 TEN CEL QOPM 04.706/1 JOÃO LEYDE DE SOUZA NASCIMENTO 136624 

16 TEN CEL QOPM 04.683/1 LEANDRO GUIMARÃES NUNES 50808 

17 TEN CEL QOPM 04.674/1 LORENA ALFONSO CAVALCANTE 1000209 

18 TEN CEL QOPM 04.704/1 MOISÉS MECENA BARBOSA NETO 1077210 

19 TEN CEL QOPM 04.681/1 RICARDO APOLINÁRIO DE CARVALHO 978684 

20 TEN CEL QOPM 04.695/1 RICARDO BORGES FERRÃO 570178 

Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital devidamente publicado na forma da Lei. DADO E 
PASSADO no Cartório desta Justiça Especializada, no Fórum de Palmas - TO, aos 25 dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e vinte (25.11.20). Eu, Lariana de Souza Barros, Diretora de Secretaria, que digitei e subscrevi.  
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: ALTAMIR CUNHA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 37480880197; por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - 00147894520178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170000416, inscrita em 05/02/2014, referente ao 
TLF; 20170000417, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLS; 20170000418, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLS; 
20170000419, inscrita 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
1.957,89 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº  0006672-54.2020.8.27.2731    
Requerente: RESNA MARIA ALVES PACHECO SILVA BRAHUNA 
Requerido: EVANILSON DIAS DA SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que RESNA MARIA ALVES PACHECO SILVA BRAHUNA, representante, move em desfavor do 
representado: EVANILSON DIAS DA SILVA, brasileiro, operador de maquinas, nascido em 21/09/1985, filho de Raimunda Dias 
da Silva, CPF nº 882.091.181-68, residente e domiciliado na Rua Manoel Gomes da Rocha, nº 721, Setor Pouso Alegre, Paraíso 
do Tocantins-TO, e, como encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido 
da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: 
"Ante o exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada e, por conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, 
DETERMINO ao requerido : 

1. A  proibição  de  se aproximar  de      RESNA MARIA ALVES PACHECO SILVA BRAHUNA, devendo 
manter distância mínima desta de 200 (duzentos) metros e 
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2. A proibição de manter  contato com     RESNA MARIA ALVES PACHECO SILVA BRAHUNA, por qualquer meio de 
comunicação. 

A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 25.04.2021), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa  (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do  CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao 
Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública." Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (24 de Novembro de 2020). (24/11/2020). Eu___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº  0006864-84.2020.8.27.2731    
Denunciado: WANDERSON ROCHA DE SOUSA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado WANDERSON ROCHA DE SOUSA, 
vulgo “GALEGO”, sem qualificação; atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, 
do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido 
da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar 
defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo 
certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal 
finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (24 de Novembro de 
2020). (24/11/2020). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0000736-53.2017.8.27.2731      
Acusado: CICERO MONTEIRO LIMA JUNIOR 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado CÍCERO MONTEIRO LIMA JÚNIOR, brasileiro, em união estável, magarefe, natural de Santa do 
Araguaia/PA, nascido aos 02/06/1985, filho de Cícero Monteiro Lima e de Benta Barbosa dos Santos Lima, residente na Rua 
Suiça, n.° 508, Setor Vila Regina, Paraíso do Tocantins/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA 
CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e 
considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR CÍCERO 
MONTEIRO LIMA JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 2º, do Código Penal 
Brasileiro. PENA DEFINITIVA: fica o réu CÍCERO MONTEIRO LIMA JÚNIOR, definitivamente condenado à pena de 6 (seis) 
meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do 
Código Penal e em face das circunstâncias previstas no artigo 59 do mesmo diploma, determino o cumprimento inicial da pena 
no regime ABERTO. Presentes os requisitos insertos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 
uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais. Tendo respondido a todo o processo em 
liberdade, poderá recorrer na mesma condição. Custas pelo réu, mas, por encontrar-se assistido pela Defensoria Pública, defiro 
os benefícios da justiça gratuita. Restitua-se ao acusado o aparelho celular apreendido, porquanto não pertencente à vítima, 
tampouco comprovada sua origem ilícita. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins 
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do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, conforme preconiza o artigo 71, § 2°, do Código Eleitoral, formem-se os 
autos de Execução Penal e, após, arquivem-se estes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a vítima. Paraíso do 
Tocantins, 15 de agosto de 2020." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (24 de Novembro de 2020). 
(24/11/2020). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 
Portarias 

PORTARIA Nº 03/2020 
 Dispõe sobre os atos ordinatórios nas execuções/cumprimento de sentença de alimentos no que concerne à intimação do 
exequente, vencimento do mandado de prisão, penhora, protesto e dá outras providências. 
O Dr. Rodrigo Perez Araújo, Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Paraíso do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, ad referendum da CGJUS e: 
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 2.666, de 18 de dezembro de 2019, pela qual, ad referendum do Tribunal Pleno, fui 
designado para responder pela Vara de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins; 
CONSIDERANDO a anuência do Juiz titular aos esforços de modernização da gestão processual e dos processos de trabalho 
implantados na unidade judiciária, com vistas a que não ocorram, no período de um mês, casos de processos conclusos há mais 
de 70 (setenta) dias ou processos paralisados, à redução da taxa de congestionamento ao nível desejado, à maximização do 
número de baixas processuais, ao  saneamento do depósito  de bens apreendidos, ao cumprimento das metas prioritárias, bem 
como à presente portaria; 
CONSIDERANDO o direito humano e fundamental concernente à prestação jurisdicional sem dilações indevidas, previsto no art. 
18 da Declaração Americana de Direitos Humanos, no art. 8.1 do no Pacto de San Jose da Costa Rica, no artigo 5º, § 2º   da 
Constituição Federal e no art. 4º do Código de Processo Civil; adiamentos esses que não podem decorrer do descompasso entre 
as estruturas do Poder Judiciário e a litigiosidade atual; 
CONSIDERANDO as reuniões de planejamento realizadas com a equipe lotada na Vara de Família e Infância da Comarca de 
Paraíso do Tocantins e as percepções colhidas com  o presentante do Ministério Público e das Defensoras Públicas com 
atribuições perante o Juízo, bem como dos advogados com os quais tivemos contato; 
CONSIDERANDO que o Juiz tem o dever de cuidar dos procedimentos e atribuições  dos servidores, de modo a representar um 
conjunto de valores, compromissos e condutas transparentes para todos os colaboradores da unidade judiciária, e, com isso, 
introduzir orientações pautadas na melhoria do ambiente de trabalho, de modo a facilitar os indicadores de gestão; 
CONSIDERANDO os termos do art. 42, II, “d” e “g”, do art. 45, I c/c art. 46, dos arts.  50 usque 52 e art. 60 da Lei Complementar 
nº 10, de 11 de janeiro de 1996, com a redação que lhes foi dada pela Lei Complementar nº 126, de 17 de dezembro de 2019; 
CONSIDERANDO que ferramentas simples de gestão podem implicar, ao longo do tempo, em ambiente de trabalho adequado 
para maior produtividade, o aperfeiçoamento da cultura organizacional da unidade e representar melhoria quali-quantitativa da 
prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO as disposições do art. 781 e seguintes do Provimento 11/2019/CGJUS/TJTO; e 
CONSIDERANDO as diretrizes do planejamento estratégico do CNJ e do TJTO; 
RESOLVE: 
Art. 1º Tornar ordinatória a prática dos atos processuais regulamentados nos dispositivos seguintes, em complementação ao 
Provimento CGJUS/TJTO nº 11/2019. 
Art. 2° Constatada alguma das situações processuais indicadas neste artigo em execuções/cumprimentos de sentença de 
alimentos, o exequente será intimado para sanar a omissão em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 801, 
CPC): 
I – Ausência dos seguintes documentos: 

a. o título executivo; 
b. o demonstrativo atualizado do débito; 
c. II – Ausência das seguintes indicações: 

a. espécie de execução, quando por mais de um modo puder ser realizada (penhora OU prisão); 
b. o nome completo do executado e seu CPF (para fins de constrição). 

§ 1º Decorrido o prazo assinado sem manifestação, fazer conclusão dos autos em localizador específico. 
§ 2º A Secretaria deverá observar a eventual inversão nos polos da relação processual, bem como a correção da classe e do 
assunto atribuído ao processo e, havendo necessidade, proceder às devidas alterações. 
Art. 3° Nos casos de exceção ou objeção de não-executividade, impugnação à nomeação de bens à penhora, arguição de 
nulidade de atos processuais, impugnação ao laudo de avaliação, impugnação ao cumprimento de sentença ou qualquer outro 
incidente que reclame conteúdo decisório, deverá ser intimada a parte contrária para se manifestar em 15 (quinze) dias. 
Art. 4° Oferecidos embargos à execução, a Secretaria: 
I - Certificará sua tempestividade (art. 915 do CPC); 
II -  Certificará se houve penhora, depósito ou caução nos autos de execução (art. 919, §1º, do CPC); 
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III – Promoverá o apensamento do incidente ao processo principal; 
IV – Vinculará, se houver nos autos principais, o advogado ou defensor público da parte contrária 
§ 1º Tempestivos os embargos e ausente pedido de efeito suspensivo, intimar a parte embargada para impugnar em 15 (quinze) 
dias, sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 
§ 2º Apresentada impugnação, intimar o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, podendo corrigir eventual 
irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias (art. 352 do CPC). Havendo correção de irregularidade ou vício 
sanável, o embargante deverá ser intimado para manifestar-se em 15 (quinze) dias para, só então, promover-se a conclusão dos 
autos.                      
§ 3º Após, intimar as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir (art. 370 do CPC), justificando 
concretamente sua necessidade, em forma de  quesitos conforme as questões controvertidas, sob pena de indeferimento (art. 
370, parágrafo único, do CPC). 
Art. 5º Os mandados de Prisão Civil terão o prazo de validade de 01(um) ano, contado   da data da decisão que decretou a 
prisão; 
Art. 6º À chefe de secretaria, pessoalmente ou  por delegação aprovada pelo Magistrado  a outro servidor lotado na Secretaria, 
nas execuções de alimentos em que o mandado de prisão expedido em face do executado expirar sem cumprimento, incumbe: 
I. - Certificar que o mandado de prisão expirou e que fora baixado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP); 
II. - Intimar o(s) exequente(s) para manifestarem-se em 10 (dez) dias para requerer(em) o que entender(em) cabível e se 
manifestar(em) especificamente sobre a conversão da execução de alimentos para o rito expropriatório; 
III. - Intimar o Ministério Público, nos casos que deva intervir, para que se manifeste no prazo máximo de 30 (trinta) dias, caso o 
prazo a que se refere o inc. II deste artigo transcorra sem manifestação. 
IV. - Fazer conclusão dos autos em localizador específico, caso seja requerida a extinção do feito; 
V. - Expedir, sem necessidade de conclusão dos autos, novo mandado de prisão com prazo de validade 01 (um) contado da data 
da expedição do novo mandado, caso o exequente requeira a renovação do mandado de prisão e a execução não tenha sido 
aforada há mais de 03 (três) anos. 
Art. 7° Constatado o inadimplemento injustificado ou rejeitada a justificativa  apresentada, incumbe à Assessoria do Juízo, 
transcorrido o prazo para pagamento e independentemente de despacho: 
Intimar o exequente para atualizar o débito em 05 (cinco) dias, caso o último cálculo tenha sido elaborado há mais de 06 (seis) 
meses; 
II. - Consultar o sistema INFOJUD para obtenção do CPF do executado; 
III. -Inserir minuta de bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor, via BACENJUD, do valor integral; 
IV. - Verificar o êxito da ordem de bloqueio depois de transcorridas 48 (quarenta e oito) horas do protocolamento; 
V. – Promover o imediato desbloqueio, caso o valor bloqueado seja inferior a 10% (dez por cento) do débito exequendo; 
V – Adequar o valor bloqueado ao débito exequendo; 
Art. 8º Efetuado o bloqueio de ativos financeiros e realizadas as adequações de que tratam o art. 7º desta Portaria, os autos 
serão devolvidos à Secretaria para intimar o executado  por meio de seu procurador nos autos, ou pessoalmente, caso seja 
assistido pela Defensoria Pública e haja pedido nesse sentido, para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifeste-se, sob pena 
de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores (art. 854, § 2º, do CPC). 
§ 1º O bloqueio fica convertido em penhora, caso transcorrido o prazo assinado sem manifestação, o que será certificado pela 
Secretaria, dispensadas outras formalidades (art. 854, § 5º, CPC). 
§ 3º Convertido o bloqueio em penhora, a Assessoria procederá à transferência dos valores bloqueados, nos limites do débito, a 
uma conta judicial vinculada aos autos e ao Juízo, desbloqueando-se os valores excessivos, se houver. 
§ 4º Transferidos os valores, deverá novamente ser intimada a parte executada (art. 841 CPC), preferencialmente através de 
carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 10 dias, manifestar-se, sob pena de ser autorizado o levantamento do valor 
penhorado em favor do exequente. 
§ 5º Transcorrido o prazo de que trata o § 4º deste artigo, o exequente será intimado para manifestar-se em 05 (cinco) dias 
quanto à destinação do valor penhorado, sob pena de devolução, caso em que, tendo interesse no levantamento, deverá 
informar seus dados bancários para viabilização da transferência por meio de alvará eletrônico. 
§ 7º Caso a parte executada não se manifeste após a intimação a que se refere o § 4º deste artigo, com a informação dos dados 
bancários da parte credora, fica autorizada a expedição do alvará judicial para transferência dos valores constritos. 
§ 8º Após o levantamento, havendo ainda débito inadimplido, intimar o exequente para promover o andamento do feito em 05 
(cinco) dias, sob pena extinção. 
Art. 9° Não havendo qualquer valor bloqueado ou tendo sido desbloqueado o valor ínfimo encontrado, ou, ainda, caso o valor 
bloqueado seja insuficiente para garantia do crédito do exequente, incumbe à Assessoria deste Juízo, desde logo registrar 
restrição veicular de transferência e circulação no sistema RENAJUD e juntar o respectivo comprovante nos autos. 
§ 1º O depositário do veículo penhorado nos termos do caput será analisado em Decisão específica, lançada nos autos, dando-
se preferência ao depósito do veículo em mãos do exequente, o qual deverá prestar o compromisso legal. 
§ 2º Aplicam-se supletivamente à restrição veicular as disposições do art. 7º desta Portaria. 
Art. 10 Registrada a restrição de que trata o art. art. 9º desta Portaria, a Secretaria intimará o executado por meio de seu 
procurador nos autos, ou pessoalmente, caso seja assistido pela Defensoria Pública e/ou haja pedido nesse sentido, para que, 
no prazo de  até 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos (arts. 841 e 847, CPC). 
§ 1º Não impugnada a penhora ou rejeitada a impugnação apresentada, expedir mandado ou carta para avaliação do bem. 
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§ 2º Juntado o laudo de avaliação, intimar as partes manifestarem-se em 10 (dez) dias sucessivos sobre o laudo de avaliação; 
após, intimar o Ministério Público, se for o caso  de sua intervenção no feito. 
§ 3º O exequente deverá manifestar-se, também sobre a destinação do bem penhorado. 
§ 4º Caso haja requerimento de leilão, fica nomeado por 06 (seis) meses a contar da aprovação desta portaria pela 
CGJUS/TJTO, o Sr. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, matrícula JUCETINS nº 2016.05.0017, devidamente cadastrado no sistema 
EPROC, como LEILOEIRO OFICIAL, devendo ser associado ao feito pelo cartório, bem como  ser intimado para as providências 
necessárias à consecução da hasta pública/leilão e para que compareça em cartório para assinar o termo de compromisso. 
§ 5º Fica o leiloeiro autorizado a solicitar junto ao Cartório de Registro de Imóveis, Prefeitura Municipal, INCRA e DETRAN as 
certidões relativas ao bem penhorado. 
§ 6º A Secretaria deverá ofertar os meios e realizar a diligências necessárias para efetivação de atividades que o leiloeiro esteja 
impossibilitado de executar. 
§ 7º Fica arbitrada ao leiloeiro comissão da seguinte forma: 
I – Em caso de arrematação, 5% sobre o valor arrematado, a ser pago pelo arrematante;  
II – Em caso de adjudicação, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; 
III – Em caso de remição e acordo, 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. 
Art. 11 Impugnada a penhora, a Secretaria intimará o exequente por meio de seu procurador constituído nos autos ou 
pessoalmente, caso assistido pela Defensoria Pública e haja pedido nesse sentido, para que se manifeste em 10 dias. 
Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, intimar o Ministério Público, se for o caso de sua intervenção no feito. 
Art. 12 Caso o veículo encontre-se alienado fiduciariamente ou com cláusula de reserva de domínio ou ainda com restrição 
administrativa, deverá ser oficiado, com urgência, ao DETRAN/TO para que, no prazo de até 15 (quinze) dias e sob as penas da 
lei, informe os dados do alienante fiduciário ou do vendedor que reservou para si a propriedade ou ainda da natureza da restrição 
administrativa, conforme o caso. 
§ 1º Transcorrido o prazo sem atendimento, deverá o expediente ser reiterado, solicitando-se o atendimento no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, sob pena de desobediência, especificando no teor do novo ofício a ser expedido o nome do servidor que recebeu 
o primeiro. 
§ 2º Com a informação nos autos, caso o bem esteja gravado com alienação fiduciária ou gravado com cláusula de reserva de 
domínio, deverá ser oficiado o agente fiduciário ou o vendedor indicado, conforme o caso, dando-lhe ciência da constrição, bem 
como para, no prazo de até 15 (quinze) dias: 
I.  Informar o saldo devedor de contrato de alienação fiduciária ou do contrato de compra e venda com reserva de domínio, 
garantido pelo veículo e o número de parcelas restantes para quitação; 
II. -  Não realizar a transferência da dívida para terceiro sem autorização judicial; 
III. - Noticiar imediatamente este Juízo a eventual propositura de ação de busca e apreensão do bem que garante o contrato, em 
caso de inadimplemento do mesmo, nos casos de alienação fiduciária, com fulcro no art. 3º, do Decreto-lei n.º 911/69. 
Art. 13 Fica autorizada expedição de ofício para inclusão dos dados do executado no sistema SERASAJUD, caso requerido pelo 
exequente. 
Art. 14 Fica autorizada expedição de certidão da dívida, na qual deverá constar o número do processo, nome e qualificação das 
partes, valor da dívida e data em que decorrido prazo para pagamento voluntário do débito, caso requerida pelo exequente. 
§ 1º Expedida a certidão, deverá ser oficiado ao Cartório de Títulos competente, requisitando-se, no prazo de 10 dias, o protesto 
do pronunciamento judicial, devendo o ofício ser instruído com a certidão e cálculo atualizado da dívida, certidão referente aos 
termos do art. 14 desta portaria a da decisão de sua aprovação pela CGJUS/TJTO e do título executivo que embasa o processo. 
§ 2º Deverá constar no ofício que uma vez cumprida a determinação judicial (efetivação do protesto), o cartório extrajudicial 
deverá remeter a este Juízo o comprovante, que será juntado aos autos. 
Art. 15 Após a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, por qualquer motivo, deverão ser expedidos os ofícios, 
mandados, contramandado de prisão, alvarás   de solturas e realizadas as comunicações necessárias para as baixas das 
constrições, inclusive no BNMP, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD. 
Parágrafo único. As medidas de que tratam este artigo independem do trânsito em julgado. 
Art. 16 Não localizados bens, fica a assessoria do Juízo autorizada a consultar o sistema INFOJUD para investigar a situação 
patrimonial do executado. 
Parágrafo único. Juntada a(s) DIRPF(s), o cartório providenciará a intimação do exequente para que se manifeste em até 10 
dias, sob pena de extinção e, em seguida, do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, caso o requerimento 
formulado seja diverso da constrição patrimonial dos bens detectados. 
Art. 17 Os casos omissos serão dirimidos pelo magistrado. 
Art. 18 Quando a única advogada da parte tornar-se mãe, bem como quando o único advogado da parte tornar-se pai, o feito 
ficará suspenso pelo período de 30 (trinta) dias e 08 (oito) dias, respectivamente, contados da data do parto ou da concessão da 
adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, da 
decisão concessiva da adoção e de prova da notificação do respectivo constituinte. 
Parágrafo único. A secretaria lançara no andamento processual, sem necessidade de conclusão, a movimentação de 
suspensão e de levantamento da suspensão. 
Art. 19 Todos os atos ordinatórios praticados com base neste ato normativo serão feitos mediante certidão que indicará o artigo 
aplicado desta Portaria. 
Art. 20 Publique-se no átrio do Fórum desta Comarca e no Diário da Justiça Eletrônico. 
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Art. 21 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário 
Gabinete da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO. 
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO  Juiz de Direito 
 
PORTARIA 05/2020 
Dispõe sobre prorrogação do prazo para elaboração do inventário dos bens apreendidos. 
O Juiz de Direito, DR RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO, respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, conforme Portaria n.º 2.666, de 18/12/2019, publicada no DJe n.º 4.648, de 
18/12/2019, no uso de suas atribuições legais e competência definida em lei; 
CONSIDERANDO que não foi possível a realização do levantamento das armas apreendidas no prazo estipulado no art. 2º, da 
Portaria nº 02/2020, da Lavra desde Juiz, em razão de ter sido instituído o Regime de teletrabalho compulsório para as unidades 
jurisdicionais e administrativas de 1º e 2º graus; 
CONSIDERANDO a retomada das atividades presenciais para o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) dos usuários 
internos, a partir de 03 de novembro de 2020 até a data de 18 de dezembro de 2020, nos termos da portaria Portaria Conjunta Nº 
38/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 28 de outubro de 2020 
RESOLVE: 
Determinar que o prazo estipulado no art. 2º, da Portaria nº 02/2020, inicie-se a partir do dia 03 de novembro de 2020. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

PIUM 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002186-14.2020.8.27.2735/TO 
Chave nº  481270692020 
Ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: ALYSSON THIAGO PEREIRA SIQUEIRA 
O Doutor JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Pium, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Única Serventia 
Criminal tramita os autos de Ação Penal - Procedimento Sumário nº 0002186-14.2020.8.27.2735/TO, Chave nº 481270692020, 
figurando como acusado: ALYSSON THIAGO PEREIRA SIQUEIRA, alcunha“mandioca”, brasileiro, solteiro, nascido no dia 
30/11/1994, filho de Edivânia Pereira Siqueira, portador do CPF n° 050.743.741-11, residente e domiciliado próximo a oficina do 
Elano, setor Chão de Estrelas, Pium/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de 
Justiça lançada conforme certidão do ev: 13, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º do Código Penal (por trêsvezes)e 
artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, todos no contexto de violênciadoméstica, na forma do artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria 
da Penha). E, estando o mesmo em lugar incerto e não sabido, conforme em referência, não sendo possível citá-lo 
pessoalmente, CITO-O pelo presente edital com prazo de 15 (quinze) dias, para no prazo de 10 (dez) dias, responder à 
acusação nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Na resposta, os acusados poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
até no máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Ficando advertido, de que não 
sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, o Juiz nomeará defensor para ofereê-la, 
concedendo-lhe vistas dos autos por 10 (dez) dias (artigo 396-A, § 2º, do CPP). E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados e especialmente aos acusados, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da 
Lei. Comarca de Pium, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (27/10/2020). Elaborado e 
digitado por LUIZA MONTEIRO VALADARES, Técnica Judicial de 1ª Instância e assinado eletronicamente pelo Dr. JORGE 
AMANCIO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito. Assinatura digital. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00257868220208272729 
Ação: Medida Protetiva (Lei Maria da Penha) 
Requerido: KUAM BELÉM MACHADO 
O Dr. Alessandro Hoffmann Teixeira Mendes, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, e, em especial o agressor, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os 
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autos de Medida Protetiva de Urgência nº 00257868220208272729, em que figura como agressor KUAM BELÉM MACHADO, 
brasileiro(a), União estável, nascido aos 01/09/2000, filho de Flavia Belém Pereira e Rusley Simim Machado ,atualmente em 
lugar incerto ou não sabido, e, para que chegue ao conhecimento do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, 
intimado do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente 
doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, 
acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da  Lei 
11.340/2006, para o fim de determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência: 1 – O impedimento de o 
requerido (KUAM BELÉM MACHADO) frequentar o lar, o domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, II da Lei nº 
11.340/2006); 2 – Proibição do agressor se aproximar da ofendida, pais e atual companheiro, fixando o limite mínimo de 
200 (duzentos) metros; 3 – Proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; 4 – Proibição 
do agressor de freqüentar a residência da ofendida; 5 – Com fundamento no artigo 22, § 3º da Lei 11.340/2006, visando garantir 
a efetividade das medidas protetivas de urgência, o Sr.º Oficial de Justiça poderá requisitar auxílio da força policial, devendo, 
contudo, agirem com as cautelas necessárias, visando o cumprimento da medida de forma pacífica; 6 – Os presentes saem 
intimados da presente medida, dispensando-se intimação por oficial de justiça., ficando o requerido de que em caso de 
descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 
penais cabíveis; 7 – Notifique-se o ilustre membro do Ministério Público para adotar, dentre outras, as providências exigidas pelo 
artigo 25 e 26 da Lei 11.340/2006, bem como encaminhe, se necessário, a vítima à Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 
dando ciência da presente decisão, conforme preleciona o art. 18, II e III, art. 21 e art. 27 da Lei 11.340/06; 8 - Oficie-se à 
autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do pedido das medidas protetivas de urgência 
apresentado pela vítima, bem como para envie o respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra 
do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c art. 10 do Código de Processo Penal; 9 - Dê-se ciência à equipe 
multidisciplinar, para os devidos atendimentos e acompanhamentos necessários, conforme disciplina o art. 30 e 31 da Lei 
11.340/06, elaborando-se relatório circunstanciado no prazo de 10(dez) dias; 10 - Incluam-se os dados, para fins estatísticos, nos 
termos do art. 38 da Lei 11.340/06; 11 - Expeça-se o necessário, com os benefícios do art. 172, § 2º do CPC c/c § único, do art. 
14, da Lei nº 11.340/06. 12 – Serve a presente decisão com mandado.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, 11 de Novembro de 2019. Eu, Maria Luiza de Oliveira Negre Silva, estagiária, lavrei e subscrevi. 
Alessandro Hoffmann Teixeira Mendes. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00150853820208272737 
Ação: AÇÃO PENAL 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: ISMAEL CARLOS OLIVEIRA SILVA 
O Dr. Allan Martins Ferreira, MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal 00150853820208272737,  que a Justiça Pública desta Comarca, 
como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) ISMAEL CARLOS OLIVEIRA  brasileiro, sem profissão informada, solteiro, nascido 
aos 18/05/1996, na cidade de Porto Nacional/TO, filho de Francisco Oliveira Costa e Maria do Socorro Carvalho Silva que fica(m) 
CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, 
podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 
pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação 00150853820208272737, que a 
Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) na sanção artigo 
129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06). Devendo constituir advogado para promover sua 
defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) 
pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver(em) processar, promover(em) sua(s) 
defesa(s) e ser(em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, aos 18 de Março de 2020. Eu, Maria Luiza de Oliveira Negre Silva, Estagiária, lavrei e subscrevi. Alessandro 
Hoffmann Teixeira Mendes – Juiz de Direito. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) 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... Determina a CITAÇÃO de CARLA CRISTINA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
01786917122, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0000964-15.2014.8.27.2737 - Chave: 606536557814, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida 
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indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº (H-19/2012), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 90.498,30 (NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), que 
deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Porto Nacional-TO, 25 de NOVEMBRO de 2020. 
 

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

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO 
INTERDIÇÃO Nº 0001723-91.2019.8.27.2740/TO 
AUTOR: JOÃO BATISTA SILVA 
RÉU: MARIA DAS GRAÇAS GOMES SILVA 
EDITAL Nº 1672049 
Chave: 359310986119 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de MARIA DAS GRAÇAS GOMES SILVA, brasileira, aposentada, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 067228002018-0, SESP/MA, inscrita no CPF/MF nº 777.416.681-53, e nomeado Sr. JOÃO BATISTA SILVA, brasileiro, 
divorciado, lavrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 068781622019-6, SESP/MA, inscrito no CPF/MF nº 196.255.373-
68, filho de Maria das Graças Silva, residente e domiciliado à Travessa 2 de novembro, nº 472, próximo à prefeitura, centro, 
Palmeiras do Tocantins – 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 MARIA DAS GRAÇAS 
GOMES SILVA, declarando-a relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil, na forma do art. 4°, 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, § 1°, do Código Civil, nomeio curador o requerente JOÃO BATISTA SILVA para exercer a função de 
curador para todos os atos da vida civil, podendo administrar todos os bens móveis e imóveis pertencentes a interdita, inclusive 
movimentações de eventuais contas bancárias por ele 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 interditada se e quando for instado a tanto, devendo por isso manter registro de 
recebimentos e gastos relativos ao eventual património. Em atenção ao disposto no artigo 755, § 3°, do Código de Processo Civil 
e no artigo 9°, 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. Após, expeça-se o 
respectivo TERMO DE CURATELA DEFINITIVA. Concedo as partes os benefícios da assistência judiciária gratuita, ressalvada a 
possibilidade de revogação, nos termos da Lei n" 1.060/50. Sem custas e sem honorários. Sentença proferida em audiência. 
Cientes os presentes. As partes dispensam o prazo recursal. Após o cumprimento das diligências acima, proceda-se a baixa na 
distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Cumpra-se Tocantinópolis, 30 de janeiro de 2020 
Helder Carvalho Lisboa Juiz de Direito”. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema CARLOS ROBERTO DE SOUSA 
DUTRA Juiz de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO 
INTERDIÇÃO Nº 0000883-81.2019.8.27.2740/TO 
AUTOR: VALDENI BANDEIRA LIMA 
RÉU: JEOVANE BANDEIRA BARROS 
EDITAL Nº 1672222 
Chave: 511943079419 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de JEOVANE BANDEIRA BARROS, brasileiro, solteiro, aposentado, nascido em 08/01/1984, portador 
da cédula de identidade RG n. 689896, 2ª via, SSP/TO, inscrito no CPF sob o n. 010.635.641-07, residente e domiciliado 
Povoado Embira também conhecido como Pedra Vermelha, situado no Km 12, sentido Palmeiras/Santa Terezinha, Zona Rural, 
no município de Palmeiras do Tocantins/TO, e nomeada VALDENI BANDEIRA LIMA, brasileira, solteira, lavradora, portadora da 
cédula de identidade RG n. 047.597, SSP/TO, inscrita no CPF sob o n. 014.055.641-99, residente e domiciliada no Povoado 
Embira também conhecido como Pedra Vermelha, situado no Km 12, sentido Palmeiras/Santa Terezinha, Zona Rural, no 
município de Palmeiras do Tocantins/TO, sua Curadora. 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 JEOVANE 
BANDEIRA BARROS, declarando-o relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil, na forma do art. 4°, 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, § 1°, do Código Civil, nomeio curadora a requerente VALDENI BANDEIRA LIMA, para exercer a 
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função de curadora para todos os atos da vida civil, podendo administrar todos os bens móveis e imóveis; pertencentes ao 
interditado, inclusive movimentações de eventuais contas bancárias por ele tituladas, condicionando-se, contudo, a alienação de 
qualquer de seus bens à prévia justificação e autorização judicial. Cientifique-se a curadora de que deverá prestar contas da 
administração dos bens e valores eventualmente existentes em nome do interditando se e quando for instado a tanto devendo 
por isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual património. Em atenção ao disposto no artigo 755, § 3°, 
do Código de Processo Civil e no artigo 9°, 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) 
bom a confirmação da movimentação desta sentença, fica ela automaticamente publicada na rede mundial de computadores; 
após, expeça-se o respectivo TERMO DE CURATELA DEFINITIVA. Concedo as partes os benefícios da assistência judiciária 
gratuita, ressalvada a possibilidade de| revogação, nos termos da Lei n° 1.060/50. Sem custas e sem honorários. Sentença 
proferida em audiência. Cientes os presentes. As partes dispensam o prazo recursal. Após o cumprimento das diligências acima, 
proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Cumpra-se. 
Tocantinópolis/TO, data do sistema. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito”. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo 
sistema CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 2ª PUBLICAÇÃO 
CURATELA Nº 0001488-61.2018.8.27.2740/TO 
AUTOR: RAISALEIA MOTA ARAÚJO DA SILVA 
RÉU: IZAQUE ARAÚJO MOREIRA 
EDITAL Nº 1672324 
Chave: 100351129318 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de IZAQUE ARAÚJO MOREIRA, brasileira, viúva, em gozo de benefício assistencial, inscrita no 
Registro Geral n° 1554299 SSPTO e no CPF n° 77083679134, residente e domiciliada na Rua L-02, nº 920, próximo ao 
Comércio do Evengelista, Vila Valdenor, Tocantinópolis/TO, e nomeada RAISALEIA MOTA ARAÚJO DA SILVA, brasileira, 
solteira, do lar, inscrita no Registro Geral n° 462448 SSPTO e no CPF nº 01472234154 (nascida em 21/03/1987), residente e 
domiciliada na Rua L-02, nº 920, próximo ao Comércio do Evengelista, Vila Valdenor, 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 IZAQUE ARAÚJO MOREIRA, declarando-a relativamente! 
incapaz de exercer os atos da vida civil, na forma do art. 4°, 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, § 1°, do Código Civil, 
nomeio curadora a requerente: RAISALEIA MOTA ARAÚJO DA SILVA, para exercer a função de curadora para todos os atos da 
vida civil, podendo administrar todos os bens móveis e imóveis pertencentes a interdita, inclusive movimentações de eventuais 
contas bancárias por ele tituladas,; condicionando-se, contudo, a alienação de qualquer de seus bens à prévia justificação e: 
autorização judicial. Cientifique-se a curadora de que deverá prestar contas da administração dos bens e valores eventualmente 
existentes em nome da interditanda se e quando for instado1 a tanto, devendo por isso manter registro de recebimentos e gastos 
relativos ao eventual; património. Em atenção ao disposto no artigo 755, § 3°, do Código de Processo Civil e no; artigo 9°, 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 elá automaticamente publicada na rede mundial de computadores; (d) oficie-se ao Cartório Eleitoral da Zona 
Eleitoral desta Comarca, comunicando-se a perda da capacidade civil da Interditada, para cancelamento de seu cadastro de 
eleitor (caso possua). Após, expeça-se 6 jrespectivo TERMO DE CURATELA DEFINITIVA. Concedo as partes os benefícios da 
assistência judiciária gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação, nos termos da Lei n" 1.060/50. Sem custas e sem 
honorários. Sentença proferida em audiência. Cientes os presentes. As partes dispensam o prazo recursal. Após o cumprimento 
das diligências acima, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. 
Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data do sistema. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito”. Tocantinópolis, data e hora 
certificadas pelo sistema CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
INTERDIÇÃO Nº 0001056-08.2019.8.27.2740/TO 
AUTOR: RAIMUNDA GONÇALVES COSTA 
RÉU: DALVINA DA CONCEIÇÃO COSTA 
EDITAL Nº 1788189 
Chave: 602363504919 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de DALVINA DA CONCEIÇÃO COSTA, brasileira, viúva, aposentada, portadora do Registro Geral nº 
2907333, SSP/GO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF nº 915.294.681-91, filha de Enedina Maria da Conceição, 
residente e domiciliada no Povoado Folha Grossa, última casa do lado esquerdo – sentido Maurilândia, Zona Rural, 
Tocantinópolis/TO, e nomeada RAIMUNDA GONÇALVES COSTA, brasileira, solteira, lavradora, portadora do Registro Geral nº 
365079, 2ª via, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº 016.298.391-32, residente e domiciliada no Povoado Folha 
Grossa, última casa do lado esquerdo – sentido Maurilândia, Zona Rural, Tocantinópolis/TO, sua Curadora. Tudo conforme a 
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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 DALVINA DA CONCEIÇÃO COSTA, declarando-o 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 
curadora o requerente - RAIMUNDA GONÇALVES COSTA, para exercer a função de curadora 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 
interdita, 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 da Comarca de Tocantinópolis/TO; (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 desta Comarca, comunicando-se a perda da capacidade 
civil da interditada, para cancelamento de seu cadastro de eleitor (caso possua). Após, expeça-se o respectivo TERMO DE 
CURATELA DEFINITIVA. Concedo as partes os benefícios da assistência judiciária gratuita, ressalvada a possibilidade de 
revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. Sem custas e sem honorários. Sentença proferida em audiênicia, Cientes os 
presentes. As partes dispensam o prazo recursal. Após o cumprimento das diligências acima, proceda-se a baixa na distribuição 
e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data do sistema. 
HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito”. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema CARLOS ROBERTO DE 
SOUSA DUTRA Juiz de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002008-89.2016.8.27.2740/TO 
AUTOR: GILMAR LOPES DA CRUZ 
RÉU: LUIZ RIBEIRO FONSECA 
EDITAL Nº 1788299 
Chave: 445377494716 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de ANTONIO PEREIRA DE BRITO, brasileiro, solteiro, deficiente mental, portador de identidade n° 
65.960, SSP-TO e da Certidão de nascimento n° 15.636-L-A-13, fls. 211v, Tocantinópolis/TO, filho de Filomena Pereira de Brito e 
nomeado GILMAR LOPES DA CRUZ, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, portador da cédula de identidade RG nº 924046, 
SSP/TO, inscrito no CPF sob o n. 041.639.001-36, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, nº 37, Vila Antonio Pereira, 
Tocantinópolis/TO, seu Curador. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto defiro o 
pedido, confirmo a liminar anteriormente deferida no evento 32 para julgar procedente e nomear Gilmar Lopes Da Cruz novo 
curador de António Pereira de Brito de acordo com o artigo 747, II doj iCódigo de Processo Civil. Inexistindo interesse recursal 
declaro o trânsito em julgado e autorizo aj expedição de Termo de Curatela. Sem custas e sem honorários advocatícios. 
Arquivem-se os autos. Julgamento o realizado em audiência. Arquivem-se os autos. Cientes os presentes. NADA MAIS, do que 
para constar, lavrou-se o presente termo, que lido e achado conforme vai devidamente eu   Servidor de Secretaria, o digitei e o 
subscrevi”. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de Direito 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PORTO NACIONAL 

1ª Vara Cível  
  

Procedimento Comum Cível Nº 0014209-20.2019.8.27.2737/TO 
AUTOR: GEISEL DA COSTA LIMA 
RÉU: MANANCIAL AGRONEGOCIOS LTDA 
RÉU: B & A FOSFATO MINERAÇÃO LTDA. 
  

EDITAL Nº 1556883 
  

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Doutor LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza 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 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0014209-
20.2019.8.27.2737/TO - Chave: 389275109419 AUTOR: GEISEL DA COSTA LIMA – Requeridos - MANANCIAL 
AGRONEGOCIOS LTDA - E: B & A FOSFATO MINERAÇÃO LTDA. MANANCIAL AGRONEGOCIOS LTDA - RÉU: B & A 
FOSFATO MINERAÇÃO LTDA . Por este meio CITAR Os requeridos na pessoa de seu representante legal MANANCIAL 
AGRONEGÓCIOS LTDA.–ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 12.225.591/0001 -84, e 
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inscrição estadual sob o número 294255702 e A FOSFATO MINERAÇÃO LTDA , atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência dos autos em epigrafe, e querendo no prazo legal manifestar em relação a ação. Tudo conforme 
Despacho/Decisão evento 48 transcrito: DESPACHO/DECISÃO - Considerando as inúmeras tentativas no sentido de localizar a 
requerida , defiro o pedido formulado no evento 46. Cite-se o requerido por edital com prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo 
e constatada a ausência de resposta pelo requerido, vista ao MP para dizer se possui interesse no feito. Cumpra-se. Porto 
Nacional, TO. LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito. Tudo conforme eventos 46 e 48 -Petição e 
Despacho/Decisão., para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e vinte (19/10/2020). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, 
Juiz de Direito Substituto da 1ª Vara Cível-CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do 
fórum local. Porteira dos Auditórios Lucimara Cardoso Pereira ----/---/2020.  
 

PARAÍSO DO TOCANTINS 
1ª Vara Cível 

  
Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0000876-24.2016.8.27.2731. O Sr. Dr. Adolfo Amaro Mendes, Juiz de Direito da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, Faz Saber R FERNANDES COSTA COMERCIO ME (CNPJ: 
12.165.046/0001-40), que BRADESCO CARTÕES S/A, lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, para declarar 
rescindidos os contratos de empréstimos pactuados: Cartão de crédito/compra - contrato n.º 4485430501911379;; da bandeira: 
VISA, pelo inadimplemento do demandado, bem como condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 62.959,00 (01/10/2015), 
atualização da última fatura, reconhecendo a aplicação de multa de 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao mês e correção 
monetária segundo índices oficiais (INPC). Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente, afixado e publicado. 
São Paulo/SP, 24/11/2020. 
  
Eu,____________________________, escrevente, digitei. 
  
Eu,____________________________, Escrivão(ã)-Diretor(a), subscrevi. 
       

Adolfo Amaro Mendes 
Juiz de Direito 

 
PALMAS 

2ª. Vara Cível 
  

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 5013126-15.2013.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADO: DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI (OAB GO29191) 
ADVOGADO: FERNANDA RAMOS RUIZ (OAB TO1965) ADVOGADO: MAURICIO CORDENONZI (OAB TO2223B) 
ADVOGADO: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO (OAB TO1334A) 
RÉU: SAO BENTO CONSTRUCOES LTDA 
RÉU: FERNANDA DE SOUSA RIBEIRO 
RÉU: FABIANE DE SOUSA RIBEIRO 
 

EDITAL N. 164042 
 

Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do Fórum local. 
Comarca de Palmas- To,    /  /2020. ________________Porteira de Auditório. 
 

PRAZO: ( 20 ) VINTE DIAS 
 

Autos 5013126-15.2013.8.27.2729 Chave 6687035643413 

Ação Execução de Título Extrajudicial – Valor da Causa R$ 1.048.246,73 

Requerente BANCO DA AMAZÔNIA S/A 

Advogado: DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI, FERNANDA RAMOS RUIZ,MAURÍCIO CORDENONZI E ALESSANDRO DE 
PAULA CANEDO- TO1334A, TO2223B, TO1965, TO001965 E GO29191 

Requerido: SÃO BENTO CONSTRUÇÕES LTDA, FERNANDA DE SOUSA RIBEIRO E FABIANE DE SOUSA RIBEIRO 
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Finalidade: Proceder à citação de SÃO BENTO CONSTRUÇÕES LTDA, FERNANDA DE SOUSA RIBEIRO E FABIANE DE 
SOUSA RIBEIRO-CPF 847.398.601-63 e 768.692.021-68, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os 
termos da ação supramencionada, bem como para que pague(m), no prazo de 03 (três) dias úteis, o principal-
R$1.048.246,73 (um milhão e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e três 
centavos), devidamente corrigidos, acrescido dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor devido, 
mais custas processuais, sob pena de lhe(s)ser(em) penhorados bens, tantos quantos bastem à satisfação 
integral da execução, observando-se as limitações previstas na Lei 8.009, certificando-o(s) de que, caso haja 
integral pagamento no prazo estabelecido, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827,§1º do NCPC). 
Caso a(s) parte(s) devedora(s) não efetuem o pagamento dentro de 03 dias acima fixado: a)proceda-se a 
PENHORA  e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos; 
b)DEPOSITEM-SE os bens constritados na forma da lei; c) INTIME(m)-SE  a(s) parte(s) devedora(s), bem como 
cônjuge (tratando-se de bem imóvel), para apresentar defesa por meio de embargos, caso queira(m), no prazo de 
15 dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação (srt. 914e 915 do NCPC). Poderá o Sr. 
Oficial de Justiça, sendo necessário, agir na forma do art. 212, § 2º do NCPC. Não sendo encontrada a(s) 
parte(s)devedora(s), proceda-se desde logo ao ARRESTO de bens que em nome dela(s)forem encontrados, em 
quantidades e valores suficientes par a satisfação do débito (artigo 830 do NCPC) Poderá a executada, nos 
termos do art. 916 § 5°, CPC no prazo para embargos, reconhecer o credito do exequente e comprovando o 
depósito de 0% (trinta por cento) do valor executado, crescido de custas e honorários advocaficios, requerer o 
pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, com incidência de correção monetária e juros de 1% 
(um por cento) ao mês. 

DESPACHO 'CITAR a parte executada, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor descrito na inicial...Caso parte devedora 
não efetue o pagamento dentro de 03(três) dias acima fixados: a) Proceder à PENHORA e, se for o caso, a 
AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a 'Vida e demais encargos; se a penhora se der 
via Bacen jud, do resultado, se for parcial ou frustrada A penhora, o exequente deve se manifestar, Sendo 
integral, intimar a parte devedora para apresentar defesa por meio de embargos, caso queira, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da juntada osautos do mandado de citação.... b) Sendo a penhora sobre bens móveis ou 
imóveis, a avaliação deve suceder à penhora, para quando da intimação dos embargos, as partes dela já ter 
conhecimento. Fixo a verba honorária em 10% obre o valor da execução. No caso de integral pagamento no 
prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Ass) RODRIGO DA SILVA PEREZ 
ARAUJO - Juiz de Direito." 

SEDE DO 
JUÍZO 

2° Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marques de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063)3218-4511. 

 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Editais 
Edital Nº 476 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 

PROMOÇÃO DE JUÍZES 
Processo SEI nº 20.0.000026481-5 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em 
conformidade com o disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº. 35, de 14 de 
março de 1.979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para 
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra 
vaga a Comarca de 2ª Entrância de Ananás - TO, a ser provida por PROMOÇÃO pelo critério de Antiguidade, devendo a 
inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e conforme as normas 
previstas no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 1996, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com suas 
alterações. 
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem 
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença. Documento assinado eletronicamente por Desembargador 
Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 25/11/2020, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

Edital Nº 477 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
REMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO 

Processo SEI nº 20.0.000026483-1 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em 
conformidade com o disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº. 35, de 14 de 
março de 1.979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para 
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conhecimento dos Juízes de Direito, que se encontra vaga a 2ª Vara da Comarca de 3ª Entrância de Augustinópolis e convida 
os Juízes de Direito de Terceira Entrância para requererem REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade, conforme determinação 
contida no artigo 81 da LOMAN, devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias e conforme as normas previstas no 
artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com suas 
alterações e Resolução nº 32/2020, editada por este Tribunal de Justiça. 
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem 
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença. Documento assinado eletronicamente por Desembargador 
Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 25/11/2020, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

Edital Nº 478 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
REMOÇÃO E OU PROMOÇÃO DE JUIZ DE DIREITO 

 Processo SEI nº 20.0.000026486-6 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em 
conformidade com o disposto no artigo 93, II, da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº. 35, de 14 de 
março de 1.979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para 
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra 
vaga a 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 3ª Entrância de Palmas - TO, a ser provida por REMOÇÃO pelo 
critério de Merecimento e/ou PROMOÇÃO pelo critério de Merecimento, devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez 
(10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e conforme as normas previstas no artigo 81 da LOMAN e no artigo 
76 da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com suas alterações e 
Resolução nº. 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução nº. 146/2018, editada por este Tribunal de Justiça. 
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem 
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença. Documento assinado eletronicamente por Desembargador 
Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 25/11/2020, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006 
 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 933/2020, de 25 de novembro de 2020 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte,  

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 2, de 10 de julho de 2007;  
CONSIDERANDO a Portaria n.º 1175/2017, de 13 de março de 2017, publicada no Diário da Justiça n.º 4005, de 28 de 

março de 2017;  
CONSIDERANDO as marcações das férias no Sistema de Gestão de Pessoas - eGESP;  
RESOLVE: 
Art. 1º As férias relativas às 1ª e 2ª etapas do exercício de 2021 dos magistrados de 1º grau serão usufruídas em 

conformidade com o determinado na Tabela desta Portaria. 
Parágrafo único. Os casos de substituição reger-se-ão pelas disposições da Instrução Normativa nº 8, de 04 de setembro 

de 2019, que dispõe sobre a substituição automática dos magistrados nos juízos de 1º grau e suas alterações.  
Art. 2º As alterações e suspensões relativas aos períodos agendados conforme Tabela desta Portaria serão realizadas 

no Sistema de Gestão de Pessoas e devidamente publicadas no Diário da Justiça.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

JUIZ (A) PERÍODO (S) 

MATRÍCULA NOME PRIMEIRO PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

136652 ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
02/03/2021 a 31/03/2021 (30 

dias)  
03/08/2021 a 01/09/2021 (30 

dias)  

205760 ADHEMAR CHUFALO FILHO 
20/09/2021 a 18/11/2021 (60 

dias)  
- 

981 ADOLFO AMARO MENDES 
01/07/2021 a 30/07/2021 (30 

dias)  
02/08/2021 a 31/08/2021 (30 

dias)  

127359 ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA 
04/05/2021 a 02/06/2021 (30 

dias)  
01/07/2021 a 30/07/2021 (30 

dias)  

129745 ADRIANO MORELLI 
01/03/2021 a 30/03/2021 (30 

dias)  
06/09/2021 a 05/10/2021 (30 

dias)  

129549 AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 
01/03/2021 a 30/03/2021 (30 

dias)  
01/09/2021 a 30/09/2021 (30 

dias)  

129451 ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES 
01/06/2021 a 30/06/2021 (30 

dias)  
01/10/2021 a 30/10/2021 (30 

dias)  
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JUIZ (A) PERÍODO (S) 

MATRÍCULA NOME PRIMEIRO PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

259630 ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
06/01/2021 a 04/02/2021 (30 

dias)  
17/11/2021 a 16/12/2021 (30 

dias)  

128258 ALLAN MARTINS FERREIRA 
07/06/2021 a 06/07/2021 (30 

dias)  
01/11/2021 a 30/11/2021 (30 

dias)  

176930 ALVARO NASCIMENTO CUNHA 
01/07/2021 a 30/07/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

352441 ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 
04/05/2021 a 02/06/2021 (30 

dias)  
01/09/2021 a 30/09/2021 (30 

dias)  

129353 ANA PAULA BRANDAO BRASIL 
01/03/2021 a 30/03/2021 (30 

dias)  
01/05/2021 a 30/05/2021 (30 

dias)  

129647 ANDRE FERNANDO GIGO LEME NETTO 
22/02/2021 a 23/03/2021 (30 

dias)  
02/08/2021 a 31/08/2021 (30 

dias)  

127849 ANTIOGENES FERREIRA DE SOUZA 
14/01/2021 a 12/02/2021 (30 

dias)  
05/07/2021 a 03/08/2021 (30 

dias)  

292243 ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
02/08/2021 a 31/08/2021 (30 

dias)  
06/09/2021 a 05/10/2021 (30 

dias)  

290053 ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA 
21/06/2021 a 20/07/2021 (30 

dias)  
13/09/2021 a 12/10/2021 (30 

dias)  

352253 BALDUR ROCHA GIOVANNINI 
19/10/2021 a 17/12/2021 (60 

dias)  
- 

352440 CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA 
01/02/2021 a 02/03/2021 (30 

dias)  
14/07/2021 a 12/08/2021 (30 

dias)  

174936 CIBELE MARIA BELLEZIA 
01/06/2021 a 30/06/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

178924 CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA 
05/07/2021 a 03/08/2021 (30 

dias)  
14/10/2021 a 12/11/2021 (30 

dias)  

177045 CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
03/05/2021 a 01/07/2021 (60 

dias)  
- 

290837 CLEDSON JOSE DIAS NUNES 
01/07/2021 a 30/07/2021 (30 

dias)  
16/11/2021 a 15/12/2021 (30 

dias)  

129843 DEUSAMAR ALVES BEZERRA 
07/01/2021 a 05/02/2021 (30 

dias)  
08/09/2021 a 07/10/2021 (30 

dias)  

9072 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX 
NATÁRIO 

18/01/2021 a 16/02/2021 (30 
dias)  

08/03/2021 a 06/04/2021 (30 
dias)  

128650 EDIMAR DE PAULA 
01/06/2021 a 30/07/2021 (60 

dias)  
- 

291442 
EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA 
LOURENÇO 

07/06/2021 a 06/07/2021 (30 
dias)  

09/09/2021 a 08/10/2021 (30 
dias)  

129941 EDUARDO BARBOSA FERNANDES 
01/09/2021 a 30/09/2021 (30 

dias)  
01/10/2021 a 30/10/2021 (30 

dias)  

136456 ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
12/07/2021 a 10/08/2021 (30 

dias)  
13/10/2021 a 11/11/2021 (30 

dias)  

352442 EMANUELA DA CUNHA GOMES 
17/02/2021 a 18/03/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

130180 ESMAR CUSTODIO VENCIO FILHO 
07/01/2021 a 05/02/2021 (30 

dias)  
01/09/2021 a 30/09/2021 (30 

dias)  

291246 FABIANO GONCALVES MARQUES 
07/01/2021 a 05/02/2021 (30 

dias)  
02/08/2021 a 31/08/2021 (30 

dias)  

290641 FABIANO RIBEIRO 
19/07/2021 a 17/08/2021 (30 

dias)  
23/08/2021 a 21/09/2021 (30 

dias)  

290739 FABIO COSTA GONZAGA 
02/08/2021 a 31/08/2021 (30 

dias)  
01/09/2021 a 30/09/2021 (30 

dias)  

130278 FLAVIA AFINI BOVO 
01/07/2021 a 30/07/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  
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JUIZ (A) PERÍODO (S) 

MATRÍCULA NOME PRIMEIRO PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

205956 FRANCISCO VIEIRA FILHO 
05/07/2021 a 03/08/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

352447 FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA 
28/06/2021 a 27/07/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

289814 GERSON FERNANDES AZEVEDO 
01/03/2021 a 30/03/2021 (30 

dias)  
08/09/2021 a 07/10/2021 (30 

dias)  

12971 GIL DE ARAUJO CORRÊA 
05/07/2021 a 03/08/2021 (30 

dias)  
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  

13380 GILSON COELHO VALADARES 
07/01/2021 a 05/02/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

352451 GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI 
19/10/2021 a 17/12/2021 (60 

dias)  
- 

75252 GRACE KELLY SAMPAIO 
11/01/2021 a 09/02/2021 (30 

dias)  
12/07/2021 a 10/08/2021 (30 

dias)  

290543 HELDER CARVALHO LISBOA 
05/04/2021 a 04/05/2021 (30 

dias)  
01/06/2021 a 30/06/2021 (30 

dias)  

128552 HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA 
01/02/2021 a 02/03/2021 (30 

dias)  
03/05/2021 a 01/06/2021 (30 

dias)  

352443 HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 
05/07/2021 a 03/08/2021 (30 

dias)  
08/11/2021 a 07/12/2021 (30 

dias)  

243848 JACOBINE LEONARDO 
15/06/2021 a 14/07/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

352377 JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 
06/07/2021 a 04/08/2021 (30 

dias)  
15/11/2021 a 14/12/2021 (30 

dias)  

352402 JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 
23/03/2021 a 21/04/2021 (30 

dias)  
07/06/2021 a 06/07/2021 (30 

dias)  

127653 JOCY GOMES DE ALMEIDA 
13/10/2021 a 11/12/2021 (60 

dias)  
- 

352087 JORDAN JARDIM 
01/04/2021 a 30/04/2021 (30 

dias)  
01/09/2021 a 30/09/2021 (30 

dias)  

352456 JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 
26/04/2021 a 25/05/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

352448 JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
12/04/2021 a 11/05/2021 (30 

dias)  
16/08/2021 a 14/09/2021 (30 

dias)  

290935 JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR 
05/07/2021 a 03/08/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

130474 JOSE MARIA LIMA 
06/05/2021 a 04/06/2021 (30 

dias)  
01/11/2021 a 30/11/2021 (30 

dias)  

352459 JOSE ROBERTO FERREIRA RIBEIRO 
01/03/2021 a 30/03/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

291148 JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
05/04/2021 a 04/05/2021 (30 

dias)  
05/07/2021 a 03/08/2021 (30 

dias)  

352446 JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR 
05/07/2021 a 03/08/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

139545 JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
01/07/2021 a 30/07/2021 (30 

dias)  
16/11/2021 a 15/12/2021 (30 

dias)  

352444 JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 
07/06/2021 a 06/07/2021 (30 

dias)  
09/09/2021 a 08/10/2021 (30 

dias)  

184932 JULIANNE FREIRE MARQUES 
01/02/2021 a 02/03/2021 (30 

dias)  
01/07/2021 a 30/07/2021 (30 

dias)  

352454 KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 
07/01/2021 a 05/02/2021 (30 

dias)  
01/07/2021 a 30/07/2021 (30 

dias)  

130572 KILBER CORREIA LOPES 
04/05/2021 a 02/06/2021 (30 

dias)  
05/08/2021 a 03/09/2021 (30 

dias)  
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JUIZ (A) PERÍODO (S) 

MATRÍCULA NOME PRIMEIRO PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

167049 LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA 
08/02/2021 a 09/03/2021 (30 

dias)  
02/08/2021 a 31/08/2021 (30 

dias)  

352436 LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA 
07/01/2021 a 07/03/2021 (60 

dias)  
- 

291050 LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS 
02/08/2021 a 31/08/2021 (30 

dias)  
04/10/2021 a 02/11/2021 (30 

dias)  

291638 LUCIANO ROSTIROLLA 
30/05/2021 a 28/06/2021 (30 

dias)  
20/07/2021 a 18/08/2021 (30 

dias)  

128846 LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM 
17/02/2021 a 18/03/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

21970 LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 
01/10/2021 a 30/10/2021 (30 

dias)  
01/11/2021 a 30/11/2021 (30 

dias)  

291736 MANUEL DE FARIA REIS NETO 
16/03/2021 a 14/04/2021 (30 

dias)  
01/07/2021 a 30/07/2021 (30 

dias)  

22771 MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES 
05/07/2021 a 03/08/2021 (30 

dias)  
10/01/2022 a 08/02/2022 (30 

dias)  

128454 MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI 
01/07/2021 a 30/07/2021 (30 

dias)  
16/11/2021 a 15/12/2021 (30 

dias)  

352452 MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
25/01/2021 a 23/02/2021 (30 

dias)  
22/03/2021 a 20/04/2021 (30 

dias)  

291932 MARCELO LAURITO PARO 
07/01/2021 a 05/02/2021 (30 

dias)  
13/10/2021 a 11/11/2021 (30 

dias)  

23180 MARCIO BARCELOS COSTA 
05/04/2021 a 04/05/2021 (30 

dias)  
07/06/2021 a 06/07/2021 (30 

dias)  

23278 MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 
01/06/2021 a 30/06/2021 (30 

dias)  
01/11/2021 a 30/11/2021 (30 

dias)  

290347 MARCIO SOARES DA CUNHA 
01/03/2021 a 30/03/2021 (30 

dias)  
18/10/2021 a 16/11/2021 (30 

dias)  

130082 MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO 
09/09/2021 a 08/10/2021 (30 

dias)  
18/10/2021 a 16/11/2021 (30 

dias)  

128062 MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO 
14/01/2021 a 12/02/2021 (30 

dias)  
01/03/2021 a 30/03/2021 (30 

dias)  

177143 MILENE DE CARVALHO HENRIQUE 
07/01/2021 a 05/02/2021 (30 

dias)  
08/09/2021 a 07/10/2021 (30 

dias)  

127261 MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 
01/09/2021 a 30/09/2021 (30 

dias)  
15/11/2021 a 14/12/2021 (30 

dias)  

206071 MIRIAN ALVES DOURADO 
08/02/2021 a 09/03/2021 (30 

dias)  
07/06/2021 a 06/07/2021 (30 

dias)  

130866 NASSIB CLETO MAMUD 
05/07/2021 a 03/08/2021 (30 

dias)  
04/10/2021 a 02/11/2021 (30 

dias)  

28655 NELSON COELHO FILHO 
03/06/2021 a 02/07/2021 (30 

dias)  
13/09/2021 a 12/10/2021 (30 

dias)  

209160 NELSON RODRIGUES DA SILVA 
17/02/2021 a 18/03/2021 (30 

dias)  
05/07/2021 a 03/08/2021 (30 

dias)  

28753 NELY ALVES DA CRUZ 
18/02/2021 a 19/03/2021 (30 

dias)  
04/08/2021 a 02/09/2021 (30 

dias)  

175051 NILSON AFONSO DA SILVA 
02/08/2021 a 31/08/2021 (30 

dias)  
04/10/2021 a 02/11/2021 (30 

dias)  

106174 OCELIO NOBRE DA SILVA 
01/02/2021 a 02/03/2021 (30 

dias)  
09/09/2021 a 08/10/2021 (30 

dias)  

352439 ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA 
03/05/2021 a 01/06/2021 (30 

dias)  
13/09/2021 a 12/10/2021 (30 

dias)  

78047 RAFAEL GONÇALVES DE PAULA 
05/04/2021 a 04/05/2021 (30 

dias)  
09/09/2021 a 08/10/2021 (30 

dias)  
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290445 RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 
11/01/2021 a 09/02/2021 (30 

dias)  
08/09/2021 a 07/10/2021 (30 

dias)  

167539 RENATA TERESA DA SILVA MACOR 
04/05/2021 a 02/06/2021 (30 

dias)  
17/06/2021 a 16/07/2021 (30 

dias)  

48255 RICARDO FERREIRA LEITE 
11/01/2021 a 09/02/2021 (30 

dias)  
18/10/2021 a 16/11/2021 (30 

dias)  

352085 RICARDO GAGLIARDI 
05/04/2021 a 04/05/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

352536 RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO 
01/03/2021 a 29/04/2021 (60 

dias)  
- 

211474 RONICLAY ALVES DE MORAIS 
01/02/2021 a 01/04/2021 (60 

dias)  
- 

211572 ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
02/02/2021 a 03/03/2021 (30 

dias)  
16/11/2021 a 15/12/2021 (30 

dias)  

127457 RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO 
09/09/2021 a 08/10/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

34565 SERGIO APARECIDO PAIO 
08/02/2021 a 09/03/2021 (30 

dias)  
15/03/2021 a 13/04/2021 (30 

dias)  

128748 SILAS BONIFACIO PEREIRA 
02/06/2021 a 01/07/2021 (30 

dias)  
17/11/2021 a 16/12/2021 (30 

dias)  

35170 SILVANA MARIA PARFIENIUK 
11/01/2021 a 09/02/2021 (30 

dias)  
09/09/2021 a 08/10/2021 (30 

dias)  

152656 UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES 
04/05/2021 a 02/06/2021 (30 

dias)  
09/09/2021 a 08/10/2021 (30 

dias)  

352455 VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA 
01/02/2021 a 02/03/2021 (30 

dias)  
05/04/2021 a 04/05/2021 (30 

dias)  

352453 VANDRE MARQUES E SILVA 
22/01/2021 a 20/02/2021 (30 

dias)  
25/02/2021 a 26/03/2021 (30 

dias)  

352457 
WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA 
MOTTA 

03/05/2021 a 01/06/2021 (30 
dias)  

19/11/2021 a 18/12/2021 (30 
dias)  

352084 WELLINGTON MAGALHAES 
01/07/2021 a 30/07/2021 (30 

dias)  
01/11/2021 a 30/11/2021 (30 

dias)  

352256 WILLIAM TRIGILIO DA SILVA 
12/07/2021 a 10/08/2021 (30 

dias)  
18/11/2021 a 17/12/2021 (30 

dias)  

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2098/2020, de 24 de novembro 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 2020/82225 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, 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 Goiatins-TO para Campos Lindos-
TO, no período de 04/12/2020 a 04/12/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002634-
66.2019.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2099/2020, de 24 de novembro 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 2020/82224 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, 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 Goiatins-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 03/12/2020 a 03/12/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002792-
87.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2100/2020, de 24 de novembro 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 2020/82223 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, 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 Goiatins-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 01/12/2020 a 01/12/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002801-
49.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2101/2020, de 24 de novembro 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 2020/82039 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ligya da Silva Pereira, Matrícula 990302, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Itaguatins-
TO, no período de 29/11/2020 a 29/11/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 5000100-
40.2009.8.27.2712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2102/2020, de 24 de novembro 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 2020/82032 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ligya da Silva Pereira, Matrícula 990302, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Itaguatins-
TO, no período de 30/11/2020 a 30/11/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002351-
94.2020.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2103/2020, de 24 de novembro 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 2020/82222 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, Matrícula 990222, 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 Goiatins-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 30/11/2020 a 30/11/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002078-
30.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2104/2020, de 24 de novembro 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 2020/82347 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elza Maria Turibio Martins de Sena, Matrícula 359911, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para 
Aparecida do Rio Negro-TO, no período de 30/11/2020 a 30/11/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0003615-37.2020.8.27.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2105/2020, de 24 de novembro 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 2020/82226 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lidiane Teixeira de Oliveira, Matrícula 357684, 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 Santa Rosa do Tocantins-TO para 
Chapada da Natividade-TO, no período de 01/12/2020 a 01/12/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0002808-20.2020.8.27.2727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2106/2020, de 24 de novembro 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 2020/82227 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, 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 Goiatins-TO para Barra do Ouro-
TO, no período de 04/12/2020 a 04/12/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002880-
28.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2107/2020, de 24 de novembro 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 2020/81986 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, Matrícula 356488, 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 Goiatins-TO para Barra do Ouro-
TO, no período de 30/11/2020 a 30/11/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0003013-
70.2020.8.27.2720.  

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 2108/2020, de 24 de novembro 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 2020/81985 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, 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 Goiatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 30/11/2020 a 30/11/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002801-49.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2109/2020, de 24 de novembro 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 2020/81984 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, 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 Goiatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 28/11/2020 a 28/11/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002792-87.2020.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2110/2020, de 24 de novembro 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 2020/81983 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, 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 Goiatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 27/11/2020 a 27/11/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0003122-21.2019.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2111/2020, de 24 de novembro 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 2020/81980 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, Matrícula 357247, 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 Goiatins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 26/11/2020 a 26/11/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002078-30.2020.8.27.2720.  

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

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2112/2020, de 24 de novembro 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 2020/81977 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lidiane Teixeira de Oliveira, Matrícula 357684, 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 Santa Rosa do Tocantins-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 30/11/2020 a 30/11/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001303-96.2017.8.27.2727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2113/2020, de 24 de novembro 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 2020/81987 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sandra Neves de Souza, Matrícula 356347, 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 Taguatinga-TO para Combinado-TO, 
no período de 30/11/2020 a 30/11/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002691-
77.2020.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2114/2020, de 24 de novembro 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 2020/82029 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Natalia Sousa Beserra Queiroz, Matrícula 356269, 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 Tocantinopolis-TO para 
Riachinho-TO, no período de 01/12/2020 a 01/12/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0004949-70.2020.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2115/2020, de 24 de novembro 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 2020/82028 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Natalia Sousa Beserra Queiroz, Matrícula 356269, 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 Tocantinopolis-TO para 
Luzinopolis-TO, no período de 30/11/2020 a 30/11/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0004949-70.2020.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2116/2020, de 24 de novembro 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 2020/82053 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Valéria Ribeiro Moura, Matrícula 355706, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Esperantina-
TO, no período de 28/11/2020 a 28/11/2020, com a finalidade de realizar estudo social, determinado 0001138-
37.2016.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2117/2020, de 24 de novembro 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 2020/82382 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Sao 
Sebastiao do Tocantins-TO, no período de 22/11/2020 a 22/11/2020, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0001552-30.2019.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2118/2020, de 24 de novembro 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 2020/82140 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Rondinelli Moreira Ribeiro, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352149, o valor de R$ 
401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 
18/11/2020 a 20/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã na referida comarca, conforme o SEI 
20.0.000019893-6.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, ASSESSOR DE CERIMONIAL, Matrícula 
255446, o valor de R$ 471,59, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o 
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, 
no período de 18/11/2020 a 20/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã na referida comarca, conforme 
o SEI 20.0.000019893-6.  

Art. 3º Conceder ao servidor Hodirley Marques Canguçu, CINEGRAFISTA, Matrícula 357695, o valor de R$ 401,24, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 18/11/2020 a 
20/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã na referida comarca, conforme o SEI 20.0.000019893-6.  

Art. 4º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 401,24, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 18/11/2020 a 
20/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã na referida comarca, conforme o SEI 20.0.000019893-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2119/2020, de 24 de novembro 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 2020/82273 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Wallson Brito da Silva, COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ESTATÍSTICA 
E PROJETOS, Matrícula 198622, 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 Gurupi-TO, no período de 19/11/2020 a 20/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã 
na referida comarca, conforme o SEI 20.0.000019893-6.  
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Art. 2º Conceder à servidora Kezia Reis de Souza, DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, Matrícula 
353243, 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 Gurupi-TO, 
no período de 19/11/2020 a 20/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã na referida comarca, conforme 
o SEI 20.0.000019893-6.  

Art. 3º Conceder à servidora Kellen Cleya dos Santos Madalena Stakoviak, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A 
INSTÂNCIA, Matrícula 243162, 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 Gurupi-TO, no período de 19/11/2020 a 20/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã 
na referida comarca, conforme o SEI 20.0.000019893-6.  

Art. 4º Conceder ao servidor Julio Cesar Pereira de Oliveira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352919, 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 Gurupi-TO, no período de 
19/11/2020 a 20/11/2020, com a finalidade de acompanhar o projeto Justiça Cidadã na referida comarca, conforme o SEI 
20.0.000019893-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2120/2020, de 24 de novembro 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 2020/82023 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, o valor de 
R$ 753,14, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período 
de 23/11/2020 a 27/11/2020, com a finalidade de concluir a migração do serviço de telefonia analógica para VoIP(digital), 
conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2121/2020, de 24 de novembro 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 2020/82204 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Lorenna Alves de Sousa, Matrícula 353491, o valor de R$ 753,14, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 23/11/2020 a 27/11/2020, 
com a finalidade de prestar acompanhamento quanto à regularização fundiária neste município, conforme o disposto no SEI 
20.0.000000454-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extratos 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000025489-5 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE03469 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADO: Luís Paulo Aliende Ribeiro 
CPF: 049.623.338-60                          
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OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutor para ministrar o curso Gestão de Precatórios, para magistrados e 
servidores do Poder Judiciário Tocantinense, que será realizado na modalidade EAD de 23 de novembro a 16 de dezembro de 
2020. 
VALOR TOTAL: R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.36 Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0100. 
DATA DA EMISSÃO: 23 de novembro de 2020. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO ORIGINÁRIO 20.0.000001278-6 
EDITAL Nº 178/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER 
PROCESSO 20.0.000025951-0 
CONTRATO Nº 208/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Cristiane Bertini Liria 
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumento a contratação de profissional em caráter temporário para prestação de serviços de 
Suporte Técnico, na área de Tecnologia da Informação, para atender as demandas da Diretoria de Tecnologia da Informação do 
CONTRATANTE. 
DA REMUNERAÇÃO: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 9.417,98 (nove mil  quatrocentos 
e dezessete reais e noventa e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições, do Edital nº 178/2020, 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 4731, de 13 de maio  de 2020 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual nº 2098, de 2009. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2020. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 194/2019 
PROCESSO 19.0.000028199-1 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas – Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 
Constituem objetos do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Contrato nº 194/2019, por mais 12 (doze) meses, a 
supressão do Item 7.2, bem como o reajuste dos preços dos serviços, conforme disposições da Cláusula Décima do Instrumento 
contratual. 
DA PRORROGAÇÃO: 
 As Partes acima qualificadas ajustam à prorrogação da vigência do Contrato nº 194/2019 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo 
período de 09/12/2020 a 08/12/2021, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) meses. 
DO REAJUSTE:  
Reajusta-se o Contrato nº. 194/2019, no percentual de 3,918210%, pelo Índice IPCA -  Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 
acumulado no período de novembro/2019 a outubro/2020, conforme Indicadores Econômicos evento 3440362. 
O valor global do Contrato nº 194/2019, após o reajuste, passará de R$ 636.300,00 (seiscentos e trinta e seis mil e trezentos reais), 
para R$ 661.231,44 (seiscentos e sessenta e um mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), para os próximos 12 
(doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2020. 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 69/2020 
PROCESSO 20.0.000003958-7 
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CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tiago Roberto da Costa 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 
O presente Instrumento tem por objeto a alteração do Contrato nº 69/2020, evento 3092365, referente à mudança de endereço da 
Contratada, bem como o reequilibrio, revisão, dos valores dos serviços contratados, conforme Proposta, evento 3438306, Despacho 
DIAM, evento 3402440 e Despacho SETRAN, evento 3404703. 
DOS VALORES: 
O valor global do Contrato nº 69/2020, após a aplicação do desconto ofertado pela Contratada, passará de R$ 49.559,00 (quarenta e 
nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais), para R$ 44.870,92 (quarenta e quatro mil oitocentos e setenta reais e noventa e dois 
centavos), sendo a soma do valor global executado de R$ 13.116,00 (treze mil cento e dezesseis reais) e do valor global a executar de 
R$ 31.754,92 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2020. 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2017 
PROCESSO 16.0.000019238-8 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Kw Comercial EIRELI – ME 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 6/2017 por mais 12 
(doze) meses, ou seja, pelo período de 16/02/2021 a 15/02/2022, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do objeto deste Termo Aditivo, prorrogação do Contrato nº 6/2017, estão 
previstas no Orçamento do CONTRATANTE para o exercício de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2020. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2018 
PROCESSO 18.0.000003100-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Gabriela Haeffner 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga, Gabriela Haeffner, da prestação de serviços na 
especialidade de psicologia destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de 
Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Palmas, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 
9/2018. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2020. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 301/2020 
PROCESSO 20.0.000025450-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Luana Dayelle Marinho da Rocha 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, destinados 
a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do 
Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 934/2020, de 25 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
lei,  



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4861 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020 41 

 

 
 

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 FATIMA ALVES DE LIMA ROSA, matrícula nº 59542, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 25/11 a 19/12/2020, a partir de 25/11/2020 até 19/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 07 a 31/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 935/2020, de 25 de novembro 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 WANESSA KELEN DIAS VIEIRA, matrícula nº 268825, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 23/11 a 05/12/2020, a partir de 23/11/2020 até 05/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 13/06/2021, 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 936/2020, de 25 de novembro 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 IARA TELES DE SOUSA, matrícula nº 245156, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 25/11 a 14/12/2020, a partir de 25/11/2020 até 14/12/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 05 a 24/04/2021, 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 937/2020, de 25 de novembro 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 2019/2020, 
marcadas para o período de 25/11 a 24/12/2020, a partir de 25/11/2020 até 24/12/2020, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 01 a 30/06/2021, 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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Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Revisor) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Membro) 
 

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

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. MOURA FILHO (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Suplente) 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. MOURA FILHO 
 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
KÉZIA REIS DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h 

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº, Palmas/Tocantins,  

CEP 77.015-007, Fone: (63)3218.4443 
www.tjto.jus.br.  

http://www.tj.to.gov.br/
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