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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002180-73.2020.8.27.2713/TO 
RELATORA: JUÍZA SILVANA MARIA PARFIENIUK 
APELANTE: MIGUEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR) 

DEF. PÚBLICO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA  
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
APRESENTAR CÓPIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INICIAL NÃO INEPTA. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Não se pode olvidar que o contrato de 
seguro firmado entre as partes é um documento essencial para a solução da demanda, contudo, a autora requereu 

expressamente pela inversão do ônus da prova e a intimação da instituição financeira para que apresente cópia do contrato aos 
autos (Art. 6º, VIII do CDC), sendo de conhecimento público que muitas instituições financeiras possuem a prática nefasta de não 
entregarem ao consumidor a sua via do contrato, sob diversas alegações, de forma que é bastante crível que a parte não tenha 
acesso à cópia do contrato firmado. 2. Nas ações que tratam de relação de consumo é possível a inversão do ônus probatório, 

determinando que o fornecedor apresente cópia do contrato firmado entre as partes, cuja não apresentação pelo autor não é 
fundamento idôneo para o indeferimento da inicial. 3. Considerando a narração dos fatos, os pedidos de mérito formulados, o 
requerimento de inversão do ônus da prova e a verossimilhança da alegação de que a parte autora não dispõe de cópia do 
contrato firmado, tem-se que a petição inicial não se apresenta inepta, de modo a fundamentar a imediata extinção do feito. 

4. Denota-se que o Apelante juntou aos autos espelho da página do INSS comprovando seu rendimento mensal, que é de um 
salário mínimo, e assim, nos termos do que preceitua o artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao 
apelante, vez que é cabível aferir-se a presunção de sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. 
5. Conforme Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas 

despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, sendo que “as obrigações decorrentes 
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário”. 6. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito em 
seus ulteriores termos. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao recurso de apelação para desconstituir a sentença proferida pelo juízo a quo, a fim de que seja realizada a 

instrução probatória requerida pelo autor, bem como defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 11 de dezembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007419-97.2020.8.27.2700/TO 

RELATORA: JUÍZA SILVANA MARIA PARFIENIUK 
AGRAVANTE: TRAJANO SOARES BARROS 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA – OAB/TO 009166 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. IDOSO/ANALFABETO. EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. POSSÍVEL FRAUDE. 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 a Egrégia 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 do(a) Relator(a). Palmas, 11 de dezembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010203-47.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002565-12.2020.8.27.2716/TO 

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 
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AGRAVANTE: RUDINEI FORTES DRUMM 
ADVOGADO: RUDINEI FORTES DRUMM – OAB/BA 01191A 
AGRAVADO: LAURO BRAVIN 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  

AGRAVADA: SOELI DE AZEVEDO BRAVIN 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSITÊNCIA 

GRATUITA NEGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
IN CASU, À MÍNGUA DE PROVAS, O MAGISTRADO A QUO INDEFERIU A RECORRENTE O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA. FACE A AUSÊNCIA DE PROVAS MAIS CONTUNDENTES, NESTA VIA RECURSAL, IMPERIOSO SE FAZ 
MANTER A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, MORMENTE POR NÃO TER LOGRADO ÊXITO A RECORRENTE NO QUE 

TANGE A EFETIVA COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, MORMENTE POR 
CONSTAR ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A MESMA, POSSUI RENDA, EM SITUAÇÃO ECONÔMICA OPOSTA A DE 
MISERABILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, PARA MANTER, INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER na 18ª SESSÃO 

VIRTUAL a 1ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo 
incólume a decisão de primeiro grau, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator o 
Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUK. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO. Palmas, 11 

de dezembro de 2020. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0036937-21.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC. JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU    
AGRAVADA: WILAMARA LEILA DE ALMEIDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  

AGRAVADO: CARLOS LUIZ DE SOUZA  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
AGRAVADO: JOÃO BATISTA MARQUES BARCELOS  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  

MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO. 
REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR – RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. O deferimento ou não de liminar na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, inclusive no que é 

atinente a indisponibilidade dos bens do réu, é ato de livre arbítrio, inserindo-se no poder de cautela do julgador. Somente o 
abuso de autoridade ou quando restar configurada a ocorrência de decisão teratológica autoriza a imediata reforma da decisão 
pela instância recursal, hipótese não configurada na espécie. Recurso conhecido e desprovido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 

presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de dezembro de 2020. 
 
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0011154-41.2020.8.27.2700/TO - SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO 

REQUERENTE: B. N. B. 
ADVOGADO: KAIQUE DE OLIVEIRA FRAZ – OAB/TO 007613 
REQUERIDO: INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO CURSANDO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM 
ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ADMINISTRAÇÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CARGA HORÁRIA MÍNIMA 
CUMPRIDA. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.  
1. De acordo com os artigos 205 e 208 da Constituição Federal/88, o acesso ao ensino em todos os seus níveis constitui direito 

fundamental de todo cidadão, sendo que, consoante determina o artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – LBD), o ingresso de candidato em curso de graduação de nível superior pressupõe a conclusão no ensino 
médio ou equivalente, além da aprovação em exame vestibular. 2. No caso in voga, verifica-se que a autora, aprovada para o 
curso de Administração do Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa através do vestibular 2020/2, teve sua matrícula indeferida 

pela Instituição de Ensino, sob o argumento de não possuir certificado de conclusão do Ensino Médio, documento este 
indispensável à efetivação da sua matrícula. 3. Todavia, a requerente está regularmente matriculada no 3º ano do Ensino Médio 
e cumpriu carga horária satisfatória, acima das 2400h exigidas pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação – nº. 9.394/96, já que 
no 1º ano do ensino médio cursou 1.360h, no 2º ano 1.240h e no 3º ano 553h, totalizando 3.153. 4. A negativa de realização da 

matrícula almejada destoa do contexto constitucional da garantia à educação. Entendimento em sentido contrário frustraria o 
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sentido das normas protetivas do direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais norteadores do sistema 
nacional de ensino, podendo causar dano irreparável à parte autora, consistente na perda da vaga conquistada pela aprovação 
no vestibular. Precedentes TJTO. 5. Agravo Interno conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 1ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido 

o relator, conhecer do Agravo Interno e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão proferida no evento 2 e 
deferir o pleito liminar, determinando que o requerido ora agravado, no prazo de 5 dias, matricule a autora no curso de 
Administração, para a qual foi aprovada em exame vestibular, sob pena de multa diária de R$ 250,00, limitada em R$ 10.000,00, 
e o voto do Desembargador Marco Anthony Villas Boas acompanhando a divergência. O Desembargador José de Moura Filho - 

Relator, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe, no mérito, provimento, mantendo a decisão monocrática. 
Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Cynthia Assis de Paula. Palmas, 25 de novembro de 2020. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALMAS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR – Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Almas, Estado do 

Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
dos autos n° 0000689-04.2019.827.2701, requerido por NELI FERNANDES DE SOUSA, referente à AÇÃO DE INVENTÁRIO E 
PARTILHA Em face do ESPÓLIO deixado pela falecida HERMITA FERNANDES DE SOUSA, para CITAÇÃO de eventuais 
terceiros interessados, incertos e desconhecidos, a fim de que, querendo, contestem o pedido inicial no prazo de 20 dias, ou 

manifestem-se nos autos, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. E para que chegue ao conhecimento de todos 
expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu (CRISTOVAM 
AMARANTES SANTANA). Técnico Judiciário que digitei e subscrevi o presente. 
  
 

ALVORADA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 31/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ALVORADA, de 07 de janeiro de 2021 
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito em substituição da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e etc. 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 

usuários em geral; 
CONSIDERANDO o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica o aumento da proliferação do contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o potencial de risco epidemiológico no âmbito do Poder Judiciário decorrente do retorno do recesso, a 

recomendar cautela no retorno das atividades presenciais; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta Nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de janeiro de 2021, da lavra da Presidente em 
exercício do Tribunal de Justiça do Tocantins e do Corregedor-Geral da Justiça do Tocantins, que trata da redução das 
atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, até nova determinação. 

RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito da Comarca de Alvorada, a redução das atividades presenciais para o percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento) dos usuários internos, a partir de 7 de janeiro de 2021 até a data de 31 de janeiro de 2021.  
§ 1º Não se incluem no percentual de que trata o caput deste artigo os servidores pertencentes ao grupo de risco e aqueles que 

detenham a guarda de crianças em idade escolar até 12 anos, sendo que neste último caso poderá haver a análise situacional 
no caso concreto. 
§ 2º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho até nova determinação. 
Art. 2º Ficam suspensos, até 31 de janeiro de 2021, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 

reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal. 
Art. 3º. Ficam mantidas as determinações até então editadas e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor a partir de 7 de janeiro de 2021. 
Publique-se e encaminhe cópia à Douta Corregedoria da Justiça, à Douta Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça deste 
Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e a Subseção da OAB de Alvorada. 
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Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 
Juíza de Direito em Substituição 
 

ARAGUAINA 
Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - (com prazo de 30 dias) - Nº 1949061 
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): ROSA MENDES DE SOUSA (ESPOLIO) - CPF n°: 624.716.351-72, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029634-

83.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.878,09 (três mil, oitocentos e setenta e oito reais e nove centavos), representada pela CDA n° Nº: 
20190028084, Nº: 20190028085 e Nº: 20190028086, datada de 08/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 

seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios 
delocalização dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, 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 07 dias do mês de 
janeiro de 2021. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - (com prazo de 30 dias) - Nº 1949141 

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): FIRMA SUPER TRAFO S/A - CNPJ n°: 25.029.653/0001-24, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027587-39.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 32.478,99 

(trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), representada pela CDA n° Nº: 20190003194 à 
20190003203, datada de 25/07/2019, 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 estaVara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína   , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada 
as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) 

executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, 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 07 dias do mês de janeiro de 2021. Eu, ANA 

FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 

CITA o(s) executado(s): EMILIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 21923710125, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006284-32.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 9.397,41 
(nove mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), representada pela CDA n° 20190036559 e 20190036560, 

datada de 11/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 

executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta 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), 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; Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – JUÍZA DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
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local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de janeiro de 2021. 
Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 

A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): FRANCISCO TARGINO DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 62529870187, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018567-24.2019.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 

4.317,58 (quatro mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), representada pela CDA n° 20190002486 e 
20190002487, datada de 16/07/2019, 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: "DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo 
exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que intime o exequente acerca da presente decisão e 

promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de 
Execuções Fiscais. Decorrido o prazo supradelineado, intime a exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 
(trinta) 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 18 dias do mês de dezembro de 2020. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene 
de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 

A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LUCIA MARIA MORAIS DA SILVA SANTANA - CPF/CNPJ n°: 21689032120, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029734-
38.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 

importância de R$ 3.956,67 (três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), representada pela CDA 
n° 20190027820, datada de 08/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 

oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.  257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida 
a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta 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), 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; Cumpra-se. Araguaína, 06 de dezembro 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 17 dias do mês 

de dezembro de 2020. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 17/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 07 de janeiro de 2021 
Estabelece a redução dos serviços presenciais no âmbito da Comarca de Araguaína e dá outras providências. 

  
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, 
no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no SEI nº 20.0.000013149-1; no SEI nº 20.0.000013150-5; e no presente SEI (20.0.000013439-3); 

CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica o aumento da proliferação do contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o potencial de risco epidemiológico no âmbito do Poder Judiciário decorrente do retorno do recesso, a 
recomendar cautela no retorno das atividades presenciais; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta Nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de janeiro de 2021, da lavra da 

Presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Tocantins e do Corregedor-Geral da Justiça do Tocantins, que trata da 
redução das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, até nova determinação. 
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RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito da Comarca de Araguaína, a redução das atividades presenciais para o percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento) dos usuários internos, a partir de 7 de janeiro de 2021 até a data de 31 de janeiro de 2021.  
§ 1º Não se incluem no percentual de que trata o caput deste artigo os servidores pertencentes ao grupo de risco e aqueles que 

detenham a guarda de crianças em idade escolar até 12 anos, sendo que neste último caso poderá haver a análise situacional 
no caso concreto. 
§ 2º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho até nova determinação. 
§ 3º Os servidores designados para o trabalho presencial em escala de revezamento deverão obedecer a periodicidade semanal 

ou quinzenal como medida de prevenção ao contágio. 
Art. 2º Ficam suspensos, até 31 de janeiro de 2021, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 

pena ou transação penal. 
Art. 3º. Ficam mantidas as determinações até então editadas e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor a partir de 7 de janeiro de 2021. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comunique-se, amplamente, por meio da ASCOM, às entidades 

parceiras: OAB, MPE, DPE, Procuradoria do Estado e dos Municípios que pertencem à Comarca de Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Vara Cível da Comarca de 3ª entrância de Araguatins, 

Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimentos tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos da Ação USUCAPIÃO, Processo n° 00050135320188272707, 
Chave para consulta n° 907549892618, no sistema processual eletrônico e-proc, www.tjto.jus.br. Onde figura como Requerente: 
ELIETE DE SOUSA SAMPAIO, brasileira, em união estável, lavradora, portadora do RG nº 0275364720043 SSP/TO, inscrita no 

CPF sob o nº 018.850.781-70, residente e domiciliada no Assentamento P.A Alemão, Chácara São Francisco, Lote 08, Zona 
Rural, Araguatins – TO e Requerido: WALFREDO RUDI OSTER, vulgo ALEMÃO brasileiro, divorciado, pecuarista, portador do 
RG nº 1.044.526, e inscrito no CPF sob n° 137.404.821-68, residente e domiciliado no PARQUE CUIABÁ, RUA 04, n°03, Cuiabá 
- MT. E é o presente para a CITAÇÃO dos confrontantes ANTONIA DOS SANTOS e JARDEL NOGUEIRA SENA atualmente em 

lugar incerto e não sabido e de eventuais interessados incertos e desconhecidos, do inteiro teor da presente ação, (INIC1, 
EVENTO 1) para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, do imóvel usucapiendo qual seja: PA Alemão, Chácara São Francisco, 
Lote 08, Zona Rural, Araguatins - TO, com área aproximada de 20,4336 ha, devendo alegar, na contestação, toda a matéria de 
defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir (artigo 336 do CPC/2015), sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações de fato não impugnadas (artigo 341 do 
CPC/2015). Tudo nos termos do respeitável despacho, gerado no Evento 9, a seguir transcrito. DESPACHO: Defiro a gratuidade 
judiciária à autora. Apesar de o CPC/2015 não possuir um capítulo próprio a respeito da ação de usucapião, conforme havia nos 
artigos 941 e seguintes do CPC/73, é possível o ajuizamento da ação de usucapião em face de o artigo 1.071 do CPC/2015 

haver acrescido o artigo 216-A da Lei nº 6.015/73 no qual mencionou que, "(...)Sem prejuízo da via jurisdicional(...)", haveria 
atualmente o usucapião extrajudicial a ser realizado no cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o 
imóvel usucapiendo. Ademais, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal, 
também justifica o ajuizamento da ação de usucapião. Desta maneira, citem-se aqueles em cujo nome o imóvel esteja registrado, 

bem como os confrontantes, e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os réus em lugar incerto e eventuais interessados, com a 
ressalva que poderá a parte autora substituir as citações dos confrontantes, por declarações destes com firma reconhecida com 
manifestação expressa que não se opõem ao feito. De já, em observância ao Art. 72, II, do CPC/2015, nomeio como curador dos 
ausentes e desconhecidos que, eventualmente, não venham a responder à citação ficta, membro da Defensoria Pública da 

Comarca de Araguatins que não seja o peticionário da inicial, o qual deverá ser, posteriormente ao decurso do prazo editalício, 
intimado para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Tendo em mente a vedação constitucional de usucapir bens 
públicos positivada no artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal, intimem-se os representantes das Fazendas Públicas 
da União, do Estado e do Município para declinarem interesse no presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, vista ao 

Ministério Público nos termos do artigo 178 do CPC/2015. Deixo de designar audiência de conciliação tendo em vista a natureza  
da ação e diante do réu encontrar-se em local incerto e não sabido. Araguatins/TO, data e hora no evento do sistema e-Proc. 
Nely Alves da Cruz Juíza de Direito - Em Substituição Automática -. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E 

PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de janeiro de 2021.  Eu, (Ruth de S. 
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A. da Silva), Técnica Judiciária, que digitei. Juiz José Carlos Tajra Reis Júnior -Titular da Vara Cível da Comarca de 
Araguatins/TO-. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 22/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 07 de janeiro de 2021 
Dispõe sobre a escala de revezamento de plantão dos magistrados e servidores pertencentes às Comarcas do Grupo 4, do 
Anexo Único da Resolução n" 46/2017, do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro  desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições, legais: 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, bem como 
Resolução n° 46 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 

CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de Dianópolis, Arraias, Taguatinga, Paranã, Almas e Aurora do Tocantins. 
RESOLVE: 

Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de  07/01/2021 a 15/01/2021 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria, iniciando-se às 18h00min horas de uma 
segunda-feira e encerrando-se às 11h59min horas de segunda-feira. 
§ 1º - Nos dias úteis, o plantão será exercido das 18h00min horas até as 11h59min do dia subsequente. 

Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 

Portaria Nº 22/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 07 de janeiro de 2021 

COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS 

18H DO DIA 07/01/2021  ÀS 11H 59MIN DO DIA  15/01/2021 

JUIZ -  DIANÓPOLIS/TO SERVIDORES/TELEFONE 

 DR. BALDUR ROCHA GIOVANNINI 
SERVIDOR: MÁRIO SÉRGIO MELLO XAVIER - MAT. 254547 

TELEFONE: (63) 9 9298-1617 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
  

OFICIAL: JALES BASÍLIO R. PEREIRA – MAT. 140960 
TELEFONE: (63) 98484-0999 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
OFICIAL: WILTON JOSÉ DE AMORIN LOPES - MAT. 90847. 

TELEFONE: (63) 99220-5387 

Publique-se. Cumpra-se. 
Márcio Ricardo Ferreira Machado 

Diretor do Foro 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 27/2021 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 07 de janeiro de 2021 
O Exmo. Sr. Dr. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito e Diretor do Foro, desta Comarca de Augustinópolis, 
no uso das atribuições legais e na forma da Lei etc., 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 

usuários em geral; 
CONSIDERANDO o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica o aumento da proliferação do contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o potencial de risco epidemiológico no âmbito do Poder Judiciário decorrente do retorno do recesso, a 

recomendar cautela no retorno das atividades presenciais; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de janeiro de 2021, onde 
estabelece as medidas e procedimentos para a redução das atividades presenciais para o percentual de 25% (vinte e cinco por 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4878 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021 9 

 

 

 

cento) dos usuários internos, a partir de 7 de janeiro de 2021 até a data de 31 de janeiro de 2021, salvo se houver justificativa 
para tratamento diverso, a ser comunicada à Presidência e à Corregedoria Geral da Justiça; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Estabelecer, no âmbito do Fórum desta Comarca de Augustinópolis, a redução das atividades presenciais para o 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos usuários internos, a partir de 7 de janeiro de 2021 até a data de 31 de janeiro de 
2021, no período das 12 às 18 horas, observadas as peculiaridades em decorrência do momento que se atravessa a pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19). 
§ 1º. A partir de 07/01/2021 a redução das atividades presenciais para o percentual de 25% dos servidores por setores, sendo: 

a - Diretoria do Foro: 01 (um) servidor; 
b - 1ª Vara Criminal: 02 (dois) servidores; 
c - 1ª Vara Cível: 02 (dois) servidores; 
d - Central de Mandados: 03 (três) oficiais de justiça; 

e - CEJUSC: 01 servidor; 
f - Recepção: 01 recepcionista. 
§ 2º. Os servidores acima que por ventura se enquadrarem nos grupos de risco, devem apresentar laudo médico circunstanciado 
quanto as suas comorbidades, não bastando a mera apresentação de simples atestado médico. 

§ 3º O atendimento externo pelos servidores em regime de teletrabalho, deverão ser realizado por telefone, Whatsapp, Skype, e-
mail ou recurso tecnológico de videoconferência. 
I - Diretoria do Foro: Ana Pressilia Silva Bandeira (99) 98193-7232 e/ou e-mail: df-augustinopolis@tjto.jus.br, Grupo Whatsapp 
Sistema de Justiça de Augustinópolis (63) 99991-8726 (em funcionamento desde o dia 11/04/2020); 

II - Assessoria Criminal: Luanda Cabral Fernandes (99) 98111-0411e/ou e-mail luandacf@tjto.jus.br; (63) 99985- 3912; 
III - Assessoria Cível: Márcio Oliveira Junior (63) 99985-3912 e/ou e-mail marcio.junior@tjto.jus.br; Weldes Ranna do Nascimento 
(63) 99999-7718 e/ou e-mail institucional weldes.silva@tjto.jus.br; 
IV - 1ª Vara Criminal: Benonias Ferreira Gomes (63) 99962-9401 e/ou e-mail benonias@tjto.jus.br, Victória Evellyn de Araújo 

Oliveira (63) 98419 - 4215; 
V - 1ª Vara Cível: Neide Maria dos Santos (63) 99997-6462 e/ou e-mail: edien10@tjto.jus.br, edien10@im.tjto.jus.br/Spark, Maria 
Neusa dos Santos Silva (63) 99952-0294 e/ou e-mail neuzaisa@tjto.jus.br, Zeina El Kadre de Melo (63) 99967-8388 e/ou e-mail 
zeinakadre@tjto.jus.br, Tamyrys Rodrigues Almeida (63) 9 9986-6074 e/ou tamyrys.almeida@tjto.jus.br; 

VI – Contadoria/Distribuição: João Saraiva Brunes (63) 99961-6013 e/ou e-mail joaobrunes@tjto.jus.br; 
VII - Protocolo: Ricardo Lima Amorim (99) 99133-5231e/ou e-mail rlima-amorim@tjto.jus.br. 
Art. 2º. A entrada e permanência de magistrados, servidores, terceirizados, colaboradores e eventualmente usuários externos 
nas dependências do Fórum desta Comarca de Augustinópolis, será condicionada ao uso de máscaras, à higienização das mãos 

com álcool em gel 70%, devendo ser garantido o distanciamento de pelo menos 2,00 metros entre pessoas. 
Art. 3º. As medidas definidas nesta Portaria poderão ser revistas a qualquer tempo, em razão de novas determinações do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, o avanço ou retrocesso dos índices de infecção do novo Coronavírus no âmbito 
desta Comarca, podendo o magistrado subscritor dirimir os casos omissos e autorizar eventualmente, atendimento presencial ao 

público externo. 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Comunique-se à Presidência e Corregedoria Geral de Justiça, OAB, MP, DP. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jefferson David Asevedo Ramos 
Juiz de Direito da Comarca de Augustinópolis/TO 

 

COLINAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 18/2021 - PRESIDÊNCIA/DF COLINAS, de 07 de janeiro de 2021 
O Dr. MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, e: 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 

dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta nº. 2, de 07 de janeiro de 2021, publicada no DJe n°. 4877, da Presidente em 
exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, estabelecendo a 
redução das atividades presenciais para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento); 

CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica o aumento da proliferação do contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins; 
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CONSIDERANDO o potencial de risco epidemiológico no âmbito do Poder Judiciário decorrente do retorno do recesso, a 
recomendar cautela no retorno das atividades presenciais; 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito da Comarca de Colinas do Tocantins a redução das atividades presenciais para o percentual de 

25% (vinte e cinco por cento) dos usuários internos, a partir de 7 de janeiro de 2021 até a data de 31 de janeiro de 2021, salvo se 
houver justificativa para tratamento diverso, a ser comunicada à Presidência e à Corregedoria Geral da Justiça. 
§ 1º Não se incluem no percentual de que trata o caput deste artigo os servidores pertencentes ao grupo de risco e aqueles que 
detenham a guarda de crianças em idade escolar até 12 anos, sendo que neste último caso poderá haver a análise situacional 

no caso concreto. 
§ 2º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho até nova determinação. 
Art. 2º Compete ao magistrado gestor de cada unidade encaminhar à Diretoria do Foro escala de redução gradual, indicando o 
nome dos servidores e colaboradores que irão trabalhar presencialmente, considerado o quantitativo de 25% estipulado.  

Art. 3º Recomenda-se a utilização pelas varas das disposições relativas à intimação por telefone, whatsapp ou aplicativo similar 
estabelecidas pela Portaria Conjunta n°. 09, de 07 de abril de 2020 e reforçada pelo art. 11, parágrafo 2° da Portaria Conjunta nº. 
23/2020, de modo que, se infrutífera a intimação pelo Cartório, após a devida certificação, promover-se-á a expedição de 
mandados para distribuição aos Oficiais de Justiça pela CEMAN. 

Art. 4º Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro de Colinas do Tocantins. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se, inclusive via DJe. 
Dê-se ciência à Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Laurito Paro, Diretor do Foro, em 07/01/2021, às 18:35, conforme art. 1º, III, 
"b", da Lei 11.419/2006. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS . AUTOS: 0001471-74.2016.8.27.2714, CHAVE DO PROCESSO: 
220456503116, RQUERENTE: CARLITO FARIAS BIZARRIA REQUERIDO: SANDY LARISSA CARVALHO AUGUSTO. O Dr. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLA - MM. Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quantos podem interessar que por este juízo e respectiva escrivania 
se processam os termos da ação em epigrafe. O presente por FINALIDADE DE CITAR: SANDY LARISSA CARVALHO 
AUGUSTO, brasileira solteira, profissão desconhecida, com CPF n°035653.761-71, portadora de RG nº 2.988.804 SSP/DF, filha 
de pai e mãe ignorados, residente e domiciliada em local incerto e não sabido. Estando em lugar incerto e não sabido, CITAR 

dos termos da presente ação, e que, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal. Conforme despacho contido nos presentes 
autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia, aos quatorze dias do mês de dezembro de 2020. 
(14.12.2020).______,Antonia da Silva Gomes, Técnica Judiciária do 1ª Cível o digitei e subscrevo. Documento eletrônico 
assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 

dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (dez) 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 ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, agricultor, nascido aos dias 22/03/1986, em Dianópolis/TO, filho de 
Joana Rodrigues Evangelista, inscrito sob o CPF 006.487.821-07, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de dez 
(10) 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 0002856-12.2020.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "ANTE O EXPOSTO, não havendo provas 
suficientes que autorizem a condenação do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO 
IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para absolver ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação 

exarada na peça acusatória. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o decurso do trânsito em julgado, arquivem-se. Sem 
custas. Dianópolis/TO, 18 de agosto 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 07 de janeiro de 2021. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Secretaria, por ordem do MM Juiz, Dr. Baldur Rocha 

Giovannini, digitei, conferi e assinei. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 0002816-64.2019.8.27.2716 
DENUNCIADO: JOSE DIAS DOS SANTOS 
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 JOSE DIAS DOS SANTOS, brasileiro, união estável, aposentado, nascido aos dias 02/08/1953, em Dianópolis/TO, 
filho de Joaquina Dias dos Santos, inscrito sob o RG 972.466, SSP/TO e CPF 377.560.101-59,, 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 0002816-64.2019.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: 
"(...) ANTE O EXPOSTO, não havendo provas suficientes que autorizem a condenação do réu, com fulcro no artigo 386, inciso 
VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para absolver JOSE DIAS DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, da imputação exarada na peça acusatória. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Após, o decurso do trânsito em julgado, arquivem-se. Sem custas.". 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 07 de janeiro 
de 2020. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO, Servidor da Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei, conferi e assinei. 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 00034340920198272716 
DENUNCIADO: IRANIDES GOMES DA SILVA 

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 IRANIDES GOMES DA SILVA, brasileira, União Estável, filha de Filosina Gomes de Lima e Domingos Alves da 
Silva, nascida aos 03/06/1963 na cidade de Almas-TO, inscrita no CPF: 816.217.441-91 e RG: 240.615 2ª Via, SSP-

TO, 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 0003434-09.2019.8.27.2716, 
conforme resumo abaixo transcrito: "(...) Nos termos da Recomendação nº 67, de 17 de junho de 2020, em hipóteses de 

expedição de mandados de prisão, alvarás de soltura e dos seus respectivos cumprimentos, bem como de fuga do (s) 
investigado (s) ou réu (s) preso (s) sobre fatos neste processo que envolve violência doméstica, bem como da 
extinção/revogação das medidas, 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.". 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 08 de janeiro de 2020. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES 
FILHO, Servidor da Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei, conferi e assinei. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 37/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FIGUEIRÓPOLIS, de 08 de janeiro de 2021; 
A Juíza de Direito, Diretora e Titular do Foro desta Comarca, Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, no uso de suas atribuições 
legais etc... 

CONSIDERANDO o artigo 68, “V”, da Lei Complementar nº 10, de 1996, que instituiu a Organização do poder Judiciário do 
Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de impulsionar os feitos deste fórum; 
 RESOLVE: Lotar a Servidora Alessandra Waleska Ribeiro de Aguiar, Mat. 181353, no Cartório Cível desta comarca de 

Figueirópolis/TO. 
 Dê-se conhecimento aos servidores deste Fórum. Após, afixe-se uma cópia da presente Portaria no mural da Diretoria do Foro. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Figueirópolis/TO, aos oito dias do mês de janeiro de ano de dois mil e vinte e 

um (08/01/2021). 
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 
Juíza de Direito Titular e Diretora do Foro 
 

Portaria Nº 36/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FIGUEIRÓPOLIS, de 08 de janeiro de 2021 
Dispõe sobre a Divisão de Tarefas nas Serventias Cível da Comarca de Figueirópolis/TO. 
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito Titular da Comarca de Figueirópolis/TO, no uso de suas atribuições, 
etc... 
CONSIDERANDO que no Cartório Cível tem o maior número de processos tramitando nesta comarca; 
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CONSIDERANDO a sugestão de rotina de trabalho e divisão de tarefas constante do Capítulo 8 da Consolidação das Normas 
Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, instituída pelo Provimento nº 02/2011; 
RESOLVE:                    
Art. 1º - Alterar a Portaria nº 06/2018, no que tange apenas à divisão dos números dos processos cíveis; 

Art. 2º - Todos os dígitos finais dos processos possuem a mesma quantidade de feitos, uma vez que são distribuídos de forma 
igualitária. 
Art. 3º - O digito final é o numero anterior ao dígito verificador. 
Art. 4º - A divisão das tarefas no Cartório Cível passará a ser da seguinte forma: 

NO CARTÓRIO CÍVEL: 
1) Escrivão judicial: Silmar de Paula 
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 0 e 1. 
- Atendimento ao público, referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 0 e 1. 

- Recebimento dos feitos físicos devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização, bem como a prática dos 
atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos com dígitos finais 0 e 1. 
2) Técnica Judicial: Maria Amélia da Silva Jardim 
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 2 e  3. 

- Atendimento ao público, referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 2 e 3. 
- Confecção dos mapas estatísticos do cível. 
- Resposta a ofícios diversos não referentes a processos específicos 
- Demais determinações deste juízo e outras próprias do cargo 

- Recebimento dos feitos físicos devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização, bem como a prática dos 
atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos com dígitos finais 2 e 3. 
3) Técnica Judicial: Francielma Coelho de Aguiar 
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 5 e 6. 

- Atendimento ao público, referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 5 e 6. 
- Recebimento dos feitos físicos devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização, bem como a prática dos 
atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos com dígitos finais 5 e 6. 
4 ) Técnico Judicial: Valter Gomes de Araújo 

- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 7 e 8. 
- Atendimento ao público, referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 7 e 8. 
- Recebimento dos feitos físicos devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização, bem como a prática dos 
atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos com dígitos finais 7 e 8. 

5) Técnica Judicial: Alessandra Waleska Ribeiro da Costa Aguiar 
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 4 e 9. 
- Atendimento ao público, referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 4 e 9. 
- Recebimento dos feitos físicos devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização, bem como a prática dos 

atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos com dígitos finais 4 e 9. 
Art. 5º Nas férias ou afastamento dos servidores dos cartórios criminal e cível, todos os atos dos processos do servidor de 
férias ou afastado serão realizados pelo seu substituto automático, da seguinte forma: 
I – Nas férias ou afastamento do servidor Silmar de Paula, todos os processos a ele atribuídos passarão para Maria Amélia 

da Silva Jardim (1º substituto automático) e, na ausência deste, para Francielma Coelho de Aguiar (2ª substituta 
automática). 
 II - Nas férias ou afastamento da servidora Maria Amélia da Silva Jardim, os processos a ela atribuídos passarão para o 
servidor Silmar de Paula (1º substituto automático) e, na ausência deste, para Valter Gomes de Araújo (2º substituto 

automático). 
III – Nas férias ou afastamento do servidor Valter Gomes de Araújo, os processos a ele atribuídos passarão para a 
servidora Maria Amélia da Silva Jardim (1ª substituta automática) e, na ausência desta, para Alessandra Waleska Ribeiro 
da Costa Aguiar (2ª substituta automática). 

IV – Nas férias ou afastamento da servidora Francielma Coelho de Aguiar, os processos a ela atribuídos passarão para a 
servidora Alessandra Waleska Ribeiro da Costa Aguiar  (1ª substituta automática) e, na ausência desta, para Silmar de 
Paula (2º substituto automático). 
V – Nas férias ou afastamento da servidora Alessandra Waleska Ribeiro da Costa Aguiar, os processos a ela atribuídos 

passarão para a servidora Francielma Coelho de Aguiar (1ª substituta automática) e, na ausência desta, para Silmar de 
Paula (2º substituto automático). 
Art. 6 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixe-se uma cópia da presente portaria no mural deste fórum e entregue uma cópia para 

cada escrivania judicial. 
Dê-se conhecimento à presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins e à Corregedoria Geral de justiça deste Estado. 
Figueirópolis – TO, 08 de janeiro de 2021; 
                               

KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 
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Juíza de Direito Titular e Diretora do Foro 
  
 

FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Portarias 
PORTARIA N. 001/2021 
Estabelece a redução dos serviços presenciais no âmbito da Comarca de Araguaína e dá outras providências. 
O Diretor do Foro da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor KILBER CORREIA LOPES, Juiz de 
Direito, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no SEI nº 20.0.000013149-1; no SEI nº 20.0.000013150-5; e no presente SEI (20.0.000013439-3); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 

CONSIDERANDO o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica o aumento da proliferação do contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o potencial de risco epidemiológico no âmbito do Poder Judiciário decorrente do retorno do recesso, a 
recomendar cautela no retorno das atividades presenciais; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta Nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de janeiro de 2021, da lavra da 
Presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Tocantins e do Corregedor-Geral da Justiça do Tocantins, que trata da 
redução das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, até nova determinação. 
RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer, no âmbito da Comarca de Filadélfia, a redução das atividades presenciais para o percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento) dos usuários internos, a partir de 7 de janeiro de 2021 até a data de 31 de janeiro de 2021.  
§ 1º Não se incluem no percentual de que trata o caput deste artigo os servidores pertencentes ao grupo de risco e aqueles que 
detenham a guarda de crianças em idade escolar até 12 anos, sendo que neste último caso poderá haver a análise situacional 

no caso concreto; 
§ 2º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho até nova determinação; 
§ 3º Os servidores designados para o trabalho presencial em escala de revezamento deverão obedecer a periodicidade semanal 
ou quinzenal como medida de prevenção ao contágio, na forma indicada em ato próprio. 

Art. 2º Ficam suspensos, até 31 de janeiro de 2021, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 
pena ou transação penal. 

Art. 3º. Ficam mantidas as determinações até então editadas e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor a partir de 7 de janeiro de 2021. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comunique-se, amplamente, por meio da ASCOM, às entidades 
parceiras: OAB, MPE, DPE, Procuradoria do Estado e dos Municípios que pertencem à Comarca de Filadélfia.  

Publique-se. Cumpra-se. 
Filadélfia/TO, 7 de janeiro de 2021. 
KILBER CORREIA LOPES 
Juiz Diretor do Foro (Respondendo - Portaria 2012/2020) 

 

GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca 

de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, 
registrada sob o n. 0003203-64.2019.827.2721, movida por R.V.P. DE S.G., menor, representada por sua genitora, Sra. D.P. de 
S. em desfavor de CÉZAR GUIMARÃES RODRIGUES, brasileiro, convivendo em regime de união estável, desempregado, 

inscrito no RG n. 1.026.526, CPF n. 050.051.881-50; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio 
deste fica CITADO o requerido, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do debito alimentar, bem como das 
prestações alimentícias que se vencerem no curso do processo. Provar que o pagamento já ocorreu, ou justificar a 
impossibilidade de o fazer. Ficando advertido que se não pagar, nem justificar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, 

ser-lhe-á decretada a sua prisão civil pelo prazo de 1 (um) 3 (três) meses, além de protesto da dívida. E para que ninguém 
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Ciro Rosa de Oliveira, que fosse expedido o presente Edital que será 
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devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 17/12/2020. Eu, Laryssa de Melo Ribeiro, estagiária, 
digitei. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Diretora de Secretaria, conferi. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 21/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 07 de janeiro de 2021 

O Excelentíssimo Sr. Dr. Fabio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Diretor do Foro em substituição automática desta Comarca de 
Guaraí, no uso das atribuições legais e na forma da Lei, etc., 
CONSIDERANDO o contido na Portaria Conjunta Nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de janeiro de 2021 
CONSIDERANDO  o  art. 3º da  referida Portaria Conjunta o qual dá autonomia para o Diretor do Foro, amparado pelas 

orientações técnicas prestadas pelo Centro de Saúde do Tribunal de Justiça e mediante justificativa embasada documentalmente 
na situação epidemiológica da localidade, estabelecer o percentual das atividades presenciais, observadas as peculiaridades de 
cada unidade judicial e administrativa. 
 CONSIDERANDO a necessidade de cautela no retorno das atividades presenciais com a finalidade de prevenção contra a 

proliferação do COVID-19; 
RESOLVE 
Art. 1º ESTABELECER a redução das atividades presenciais para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos usuários 
internos no âmbito da Comarca de Guaraí/TO a partir do dia 07 de Janeiro de 2021 até o dia 31 de Janeiro de 2021. 

Art. 2º Considerando que o Fórum desta Comarca é amplo e possui salas bem divididas, fica facultado a cada unidade judiciais e 
administrativa a realização de atividades presenciais sendo um servidor por sala (ambiente). 
Art. 3º O atendimento aos usuários externos permanecem suspensos conforme Portaria Conjunta Nº 23/2020 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020, sendo que o atendimento deverá, preferencialmente, ser realizado via telefone, 

e-mails e demais meios de comunicação. 
Art. 4º Por se tratar de serviço essencial para a manutenção, conservação e segurança do prédio da Comarca, bem como 
limpeza e sanitização contra a proliferação do COVID-19, fica estabelecido à prestação de serviço dos terceirizados em sua 
totalidade. 

Art. 5º Fica estabelecido o percentual 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo de usuários nas dependências da Subseção 
da OAB-Guaraí/TO, localizado na sede dessa Comarca, sendo que deverá ser observado o quantidade de Advogados dentro 
das salas para assegurar o distanciamento social. 
Art. 6º Conforme artigo 3º da Portaria Conjunta Nº 30/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE de 28 de agosto de 2020 os 

magistrados informarão a Diretoria do Foro os casos de infecção por Coronavírus (COVID-19) dos servidores e estagiários 
lotados em suas respectivas unidades, anexando o teste com resultado positivo ou na sua impossibilidade a comunicação com 
a posterior apresentação do resultado a fim de que seja informado a Presidência. 
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Foro. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Comuniquem-se a Presidência do Tribunal de Justiça e a CGJUS. 
Comuniquem-se aos magistrados, servidores e estagiários desta Comarca e aos órgãos e instituições parceiros. 
P.R.I.C 

 

GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais 
EDITAL DE ARRECADAÇÃO E CHAMAMENTO COM PRAZO DE 20 DIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 745 DO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, na forma abaixo: (segunda publicação) 

Processo nº 0007481-71.2020.8.27.2722 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE FILHO SOLTEIRO 
Requerente: CREUSA DA SILVA LEITE 
Requerido: NEURIVALDO DA SILVA LEITE 

A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, MM. Juíza de Direito, da Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que virem ou dele conhecimento tiverem, que 
está sendo processado neste Juízo a AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE FILHO SOLTEIRO, Processo n° 0007481-
71.2020.8.27.2722/TO (Chave n° 739325295920) de NEURIVALDO DA SILVA LEITE requerida por CREUSA DA SILVA LEITE e 

por ordem da MM. Juíza é expedido o presente edital para anunciar a arrecadação e chamar o ausente NEURIVALDO DA SILVA 
LEITE brasileiro, solteiro, vendedor autônomo, nascido em 30/11/1971, filho de José Maria Cerqueira Leite e de Creusa da Silva 
Leite até os dias de hoje em local não sabido e seus herdeiros, a entrarem na posse de seus bens, composto do quinhão 
hereditário deixado por falecimento de seu genitor José Maria Cerqueira Leite, que está sob a administração da curadora 

nomeada CREUSA DA SILVA LEITE, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG. nº 111.075 SSP - GO e do CPF nº 
598.750.031-15, residente na Avenida Maranhão nº 1087, centro, Gurupi –TO, conforme os termos do art. 745 do Novo Código 
de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente será publicado e afixado no lugar de costume, 
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durante 1 (um) ano, reproduzido em igual teor de 2 (dois) em 2 (dois) meses. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (26/10/2020). Eu, Tonia de 
Carvalho Naves, técnica judiciária, digitei. 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

Juíza de Direito 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE GURUPI/TO – 1º 
SEMESTRE/2021 
O MM. Juiz de Direito da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, 

Estado do Tocantins, em observância do disposto no art. 429, § 1º do Código de Processo Penal, FAZ SABER a todos que 
tiverem conhecimento deste edital que, será dado início às temporadas de julgamentos pelo Tribunal do Júri da Comarca de 
Gurupi, conforme pauta de julgamentos abaixo elaborada, com início de cada sessão às 08h30min na sala do Tribunal do Júri, 
conforme preconizado no art. 429/CPP. Este edital servirá como intimação dos acusados foragidos, que estiverem em lugar 

incerto ou não sabido, bem como para aqueles que, eventualmente, não sejam localizados no último endereço declinado nos 
autos. Servirá ainda para intimação dos Assistentes de Acusação e Advogados. Para formação do corpo de jurados em cada 
temporada serão sorteados 70 (setenta) jurados, dentre eles, 15 (quinze) suplentes e o sorteio dos jurados designado para o dia 
11/01/2021 às 14h no Salão do Júri da Comarca de Gurupi. O número de suplentes se justifica para evitar eventual adiamento de 

julgamento por falta de jurados em número suficiente, conforme ocorreu noutras temporadas. 

PAUTA DE JURI 2021 

  PROCESSO  ACUSADO ADVOGADO SITUAÇÃO PRISÃO PRONUNCIA DATA HORARIO TEM 

1 0011695.42.2019.827.2722 

JOÃO PEDRO 
BARROS 
OLIVEIRA 

DANILO 
BERNANDRO 

SOLTO   

26/02/20 09/02/21 8h30min 
1ª 
tem 

VINICIOS RIBEIRO 
LUZ 

DEFENSORIA PRESO 05/08/19 

                    

2 0002725.53.2019.827.2722 

ALINE DOS 

SANTOS 
DEFENSORIA PRESO 14/02/19 

20/11/19 11/02/21 8h30min 
1ª 

tem MAGNO NICOLAU 
SOARES 

EDMILSON PRESO 26/02/19 

                    

3 0005591.34.2019.827.2722 

ALEX SANTOS DA 
SILVA  

GERVANIO PRESO 29/11/18 

26/11/19 23/02/21 8h30min 
1ª 
tem 

MATHEUS 
TAVARES 
GUIMARÃES 

JOMAR PRESO 03/10/19 

                    

4 0000245.05.2019.827.2722 

ALEX SANTOS DA 

SILVA 
GERVANIO PRESO 03/12/18 

07/05/19 25/02/21 8h30min 
1ª 
tem 

GENILTON 

BATISTA DE 
AGUIAR 

DEFENSORIA PRESO 26/11/18 

GIOVANE 
RODRIGUES DO 
NASCIMENTO 

SUSPENSO FORAGIDO   

                    

5 0005585.27.2019.827.2722 

ALEX SANTOS DA 
SILVA 

GERVANIO PRESO 19/06/19 

23/10/19 02/03/21 8h30min 
1ª 

tem 

KAIQUE 

FERREIRA LOPES 
DEFENSORIA PRESO 18/06/19 

MATHEUS 

TAVARES 
GUIMARÃES 

JOMAR PRESO 03/10/19 
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6 0013909.40.2018.827.2722 

JULIO CESAR 
PEREIRA 

RODRIGUES 

VALTE 

JUNIOR 
PRESO 19/12/18 

13/04/20 04/03/21 8h30min 
2ª 

tem VITOR EMANOELE 

PEREIRA DA 
COSTA 

DEFENSORIA PRESO 19/12/18 

                    

7 
00200007-
07.2019.827.2722 

CLEITON DE 
ARAUJO 

NASCIMENTO 

DEFENSORIA SOLTO   

06/10/20 09/03/21 8h30min 
2ª 
tem 

SILAS DE ARAUJO 

NASCIMENTO 
DEFENSORIA PRESO 19/12/19 

                    

8 0002748.62.2020.827.2722 

DYESLEY SALES 
SANTOS 

DEFENSORIA PRESO 06/03/20 

22/10/20 06/04/21 8h30min 
2ª 
tem 

SHEREYK 
MONRONTE 
XERENTE 

DEFENSORIA PRESO 06/03/20 

                    

9 0005612.73.2020.827.2722 

MAIO BRENO 
RODRIGUES 

LOPES DE 
MORAIS 

JORGE 

BARROS 
PRESO   24/08/20 08/04/21 8h30min 

2ª 

tem 

Gurupi, quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Jossanner Nery Nogueria Luna, Juiz de Direito da Juízo da Especializada no 
Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

Ação Penal nº 0013723-46.2020.8.27.2722     
Chave do Processo nº 531900968620 
Denunciado: Janio Reis Mourão Gonçalves 
Vítima: Claudia Lorien Dias Guedes 

O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o JANIO REIS MOURÃO GONÇALVES, brasileiro, natural de Peixe - 

TO, união estável, nascimento em 25/09/1985, operador, ensino fundamental incompleto, filho de José Mourão 
Gonçalves e Joaquina Gonçalves Farias,  atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando o acusado, acima qualificado da 
decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo : DECIDO. Os indícios de ocorrência de violência doméstica e familiar contra 
a vítima podem ser extraídos do relato contido no Boletim de Ocorrência n.º 75748/2020 e Termo de Declarações da vítima 

(evento 1 do IP). A urgência na concessão das medidas protetivas reside em fazer cessar a suposta violência contra a vítima, 
resguardando a sua integridade física, moral e psicológica, buscando, sobretudo, evitar eventual risco de reiteração ou 
agravamento da conduta ilícita. Assim, considerando que a Lei n.º 11.340/06 visa coibir e punir a violência doméstica e famil iar 
contra a mulher, ocorrida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação; e que a vítima está se sentindo desprotegida em 

face da conduta do requerido, devem ser deferidas as medidas protetivas necessárias. Ressalto, ainda, que não se está, neste 
momento, a analisar a materialidade de uma suposta infração penal, tratando-se tão somente de um juízo de probabilidade até 
que se tenham condições de melhor analisar o mérito da questão. Isto posto, uma vez que a vítima manifestou interesse em ser 
incluída em programa de proteção, CONCEDO a seguinte medida protetiva de urgência à vítima CLAUDIA LORIEN DIAS 

GUEDES, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias: Apoio de proteção policial. CONCEDO ainda as seguintes medidas protetivas 
de urgência em desfavor de JANIO REIS MOURAO GONÇALVES pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias: Deverá afastar-se do 
lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida Claudia Lorien Dias Guedes; Deverá manter distância mínima de 200 
(duzentos) metros da vítima Claudia Lorien Dias Guedes; Proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima Claudia 

Lorien Dias Guedes, seja diretamente ou através de terceiros, por qualquer meio de comunicação; Proibição de frequentação 
dos mesmos lugares em que a vítima Claudia Lorien Dias Guedes já se encontre, a fim de preservar a sua integridade física e 
psicológica. Saliento que a medida que proíbe a aproximação com a pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento 
ao chamamento judicial no ambiente forense, tanto neste juízo como perante a Vara de Família e Defensoria Pública. O 

requerido desde já fica ciente que a cada e descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), além de estar sujeito a prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do 
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Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. Advirto ainda o requerido que o descumprimento de qualquer das 
medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizará crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da 
Lei n.º 11.340/06, sem prejuízo de outras eventuais infrações penais que venha a praticar contra a vítima. Em caso de 
descumprimento comprovado a quaisquer das medidas protetivas acima citadas pelo requerido, desde já a Polícia Militar está 

autorizada a prendê-lo e conduzi-lo à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais, devendo o respectivo auto 
de prisão em flagrante ser submetido a controle judicial em conformidade com o artigo 310 do Código de Processo Penal. 
Determino à serventia: Dê ciência ao Cmte da Polícia Militar dando-lhe conhecimento destas medidas protetivas para, se for o 
caso, prestar imediato socorro à vítima, sem prejuízo de prender o requerido, conduzindo-o à Central de Flagrantes para o 

procedimento; Intime-se o requerido dando-lhe conhecimento desta decisão, advertindo-o das consequências citadas acima em 
caso de descumprimento. Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá alertar ao requerido de que a PM já está autorizada a prendê-lo 
em caso de descumprimento; Intime-se a vítima sobre o conteúdo desta decisão, esclarecendo-a de que deverá comunicar a 
este juízo o eventual descumprimento das medidas protetivas pelo representado, bem como sobre possível reconciliação com o 

mesmo. Ainda, deverá ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar  se há 
interesse/necessidade na renovação; Embora as medidas protetivas sejam aplicadas em desfavor do requerido, busca-se seu 
efetivo cumprimento dentro da razoabilidade. Assim, intime-se a vítima comunicando-lhe que não poderá procurar o requerido e 
deverá evitar os mesmos lugares em que este já se encontre, sob pena de revogação das medidas protetivas; Alerte-se a vítima 

da necessidade de comunicar em juízo qualquer mudança de endereço; Uma vez que foi deferida a medida de apoio de proteção 
policial, comunique-se a Patrulha Maria da Penha acerca desta decisão, a fim de apoiarem o cumprimento destas medidas; 
Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar o atendimento aos mesmos, caso tenham 
interesse; Intimem-se as partes, alertando-os que, havendo necessidade de comunicação para tratarem de assuntos de 

interesses mútuos deverão procurar a Defensoria pública e/ou Advogado de confiança para adoção das providências cabíveis. 
Entretanto, ficam cientes que jamais poderão procurar um ao outro, ainda que por telefone/Whatsapp. A consequência para o 
requerido, será a prisão por descumprimento da medida, sem prejuízo das implicações legais pelo cometimento de outros 
crimes. Para a vítima, implicará na revogação das medidas protetivas; Sendo noticiado o descumprimento da medida, vista ao 

MP para conhecimento e requerer o que lhe aprouver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; Intimem-se MP, Autoridade Policial 
e Defensoria/Advogado.   Gurupi/TO, data da assinatura constante do sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de 
Direito. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Medidas Protetivas de Urgência nº0013614.32.2020.827.2722 
Chave do Processo nº 193792385620 
Representado: Rodrigo pacífico de Vasconcelos 

Vítima: L S C 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 

de Medida Protetiva supra, que a Justiça Pública move contra o Rodrigo Pacifico de Vasconcelos, brasileiro, nascido em 
30/08/2000, filho de Wilma Carneiro Soares e Divino Batista da Cruz, CPF 071.343.361.23, mas atualmente se encontra em lugar 
incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo como incursos nos crimes definidos no artigo 24 A da Lei 11340/2006, 
ficando o acusado, acima qualificado da decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo Isto posto,CONCEDO as seguintes 

medidas protetivas de urgência em desfavor de  RODRIGO PACIFICO DE VASCONCELOS pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias: 

1. Deverá manter distância mínima de 200 (duzentos) metros da vítima LSC; 
2. Proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima LSC, seus familiares e testemunhas seja diretamente ou 

através de terceiros, por meio de redes sociais ou por telefone. 

Deixo consignado que a medida que proíbe a aproximação com a pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao 
chamamento judicial no ambiente forense, tanto neste juízo como perante a Vara de Família e Defensoria Pública. 
O autor desde já fica ciente que a cada e descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), além de estar sujeito à prisão preventiva por descumprimento da Medida Protetiva, nos termos do artigo 313, inciso II I, do 

Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. 
Em caso de descumprimento comprovado a quaisquer das medidas protetivas acima citadas, desde já a Polícia Militar está 
autorizada a prender e conduzir o autor à Central de Flagrante para o procedimento, VALENDO-SE DESTA DECISÃO COMO 
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. Obviamente, deverá a 

autoridade policial colher elementos de prova do descumprimento das medidas.CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO 
MANDADO DE INTIMAÇÃO E PRISÃO EM CASO DE COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. 
Determino à serventia: 

1. Dê ciência ao Cmte da Polícia Militar dando-lhe conhecimento destas medidas protetivas para, se for o caso, prestar 

imediato socorro à vítima, sem prejuízo de prender o autor, conduzindo-o à Central de Flagrante para o procedimento; 
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2. Intime-se o autor dando-lhe conhecimento desta decisão, advertindo-o das consequências citadas acima em caso de 
descumprimento. Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá alertar ao autor de que a PM já está autorizada a prendê-
lo em caso de descumprimento; 

3. Intime-se a vítima sobre o conteúdo desta decisão, esclarecendo-a de que deverá comunicar a este juízo o eventual 

descumprimento das medidas protetivas pelo representado, bem como sobre possível reconciliação com o mesmo. Por 
fim, deverá ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há 
interesse/necessidade na renovação; 

4. Embora as medidas protetivas sejam aplicadas em desfavor do autor, busca-se seu efetivo cumprimento dentro da 

razoabilidade. Assim, intime-se a vítima comunicando-lhe que não poderá procurar o autor e deverá evitar os mesmos 
lugares que este já se encontre, sob pena de revogação das medidas protetivas; 

5. Alerte-se a vítima da necessidade de comunicar em juízo qualquer mudança de endereço; 
6. Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar o atendimento aos mesmos, caso 

tenham interesse; 
7. INTIMEM-SE AS PARTES, ALERTANDO-OS QUE, HAVENDO NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PARA 

TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSES MÚTUOS (GUARDA DE FILHOS, PENSÃO, SEPARAÇÃO, ETC) 
DEVERÃO PROCURAR A DEFENSORIA PÚBLICA E/OU ADVOGADO DE CONFIANÇA PARA ADOÇÃO DAS 

PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. ENTRETANTO, FICAM CIENTES QUE JAMAIS PODERÃO PROCURAR UM AO 
OUTRO, AINDA QUE POR TELEFONE/ WHATSAPP. A CONSEQUÊNCIA PARA O AUTOR, SERÁ A PRISÃO POR 
DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA, ALÉM DO COMETIMENTO DE OUTRO CRIME. PARA A VÍTIMA, IMPLICARÁ NA 
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS; 

8. Sendo noticiado o descumprimento da medida, vista ao MP para conhecimento e requerer o que lhe aprouver, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

Intimem-se MP, Autoridade Policial e Defensoria/Advogado 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 

Medidas Protetivas de Urgência nº0000002-90.2021.827.2722 
IP 000069-55.2021.827.2722 
Chave do Processo nº 306459978621 
Representado: SERGIO PEREIRA NERES 

Vítima: R.G.S 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 

de Medida Protetiva de Urgência supra, que a Justiça Pública move contra o SERGIO PEREIRA NEVES, portador do CPF 
041.754.991.13, Deusilene Pereira Rio Preto, nascido em 02/11/1989, sem endereço conhecido, e da vítima RGS, brasileira, filha 
de Sueli Gomes da Silva e Nazaré Lopes da Silva, nascida em 28/07/1988, sem endereço conhecido, como incurso nas penas 
do artigo como incursos nos crimes definidos no artigo 22 II e III alíneas A, B e C da Lei 11340/2006, ficando o acusado e a 

vítima, acima qualificados da decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo Isto posto,CONCEDO as seguintes medidas 
protetivas de urgência em desfavor de SERGIO PEREIRA NETES pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias: Ante o exposto, e 
com suporte nos elementos indiciários apresentados até este momento, com base na Lei n°11.340/06, DEFIRO O PEDIDO DE 
MEDIDAS PROTETIVAS, determinando ao requerido SERGIO PEREIRA NERES: - O seu imediato afastamento do lar, 

domicílio ou local de convivência com a ofendida; e - A proibição de se aproximar da ofendida/requerente e de seus 
familiares, por, no mínimo 200 (duzentos) metros (art. 22, inciso III, alínea a); - Proibição de contato com a vítima e seus 
familiares, por qualquer meio de comunicação (art. 22, inciso III, alínea b); - proibição de frequentar determinados 
lugares, qual seja a residência da comunicante (art. 22, inciso III, b); O descumprimento injustificado das medidas acima 

enumeradas,  além de caracterizar crime de descumprimento de medida protetiva previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, 
poderá acarretar as suas substituições, imposição de outras em cumulação, ou a decretação da prisão preventiva, devendo o 
requerido ser devidamente ADVERTIDO das consequências ora descritas. Intimem-se pessoalmente a vítima e o 
requerido/agressor. Dê-se imediata ciência ao órgão ministerial. VALE ESTA DECISÃO COMO MANDADO 

DE INTIMAÇÃO. Comunique-se ao comandante local da PM/TO de Gurupi/TO e ao Delegado de Polícia com vistas ao 
cumprimento e fiscalização da presente ordem judicial, com cópia desta decisão. Após o plantão, estes autos deverão 
ser remetidos ao Juízo Competente. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. De Figueirópolis/TO para Gurupi/TO, 
data registrada no sistema. KEYLA SUELY SILVA DA SILVAJuíza de Direito Plantonista. DADO E PASSADO nesta cidade e 

Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que 
digitei e lavrei o presente 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

Ação Penal nº 0012040.71.2020.827.2722 
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Chave do Processo nº 126372694720 
Denunciado: ISAC GOMES DE OLIVEIRA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência Contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os virem ou dele tiver 

conhecimento, que o presente edital com prazo de quinze (15) dias,  que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos de 
Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado ISAQUE GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
pintor,nascido em 16.06.1985, natural de Gurupi-TO, filho de Ana Gomes deOliveira, portador do CPF 038.888.521-10, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas penas artigos 129 §9º, 148 §1°, 163,parágrafo único, inciso I e 

artigo 213 c/c 226, inciso II, ambos do CódigoPenal c/c artigo 5º, inciso III, e artigo 7º, incisos II e III, ambos da Lei11.340/2006, 
fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,  
oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 
(oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 

do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Escrivã em Substituição, que 
digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0009540.32.2020.827.2722 
Chave do Processo nº 330843615520 
Denunciado: EDUARDO ALMEIDA PERES 

O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência Contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os virem ou dele tiver 
conhecimento, que o presente edital com prazo de quinze (15) dias,  que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos de 
Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado EDUARDO ALMEIDA PERES,brasileiro, solteiro, natural de 

Gurupi-TO, nascido aos 26.07.1996, filho de AndréaAlmeida Santos, inscrito no CPF n°. 023.781.601-60, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, como incurso artigo 147 do Código Penal c/c Art. 7° da Lei n.º 11.340, fica citado pelo presente, para 
apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,  oportunidade em que poderá oferecer 
documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do 

artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos 
será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. 
Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0009355.91.2020.827.2722 
Chave do Processo nº 780105218620 

Denunciado: JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência Contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os virem ou dele tiver 
conhecimento, que o presente edital com prazo de quinze (15) dias,  que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos de 

Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
pedreiro, portador do CPF nº 773.080.181-72, nascido aos30/03/1972, natural de Paranã/TO, filho de Auda Barbosa dos Santos, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso art. 129, § 9º do Código Penal c/c artigo 5°inciso I II c/c art. 7°, inciso I da 
Lei n.º 11.340/2006, fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de 

advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e 
arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos 
termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, 

Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 

AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0001851-56.2019.8.27.2726 
ACUSADO: WEBER JONES RODRIGUES GOUVEIA 
FINALIDADE: CITAR o (a) acusado WEBER JONES RODRIGUES GOUVEIA, vulgo “Neguinho”, brasile iro, solteiro, qualificado 
nos autos, atualmente em lugar incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo Art. 155  §§1º e 4º, inciso II, 

CPB. Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, 
arrole testemunhas, cientificando-a que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor 
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público para o fazer, também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11719/08, referente a Ação Penal acima 
referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e 
um (08/01/2021). Eu, Técnica Judicial, lavrei o presente. Ricardo Gagliardi, Juiz de direito. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0003310-59.2020.8.27.2726 
ACUSADO: ADMILSON PEREIRA DOS SANTOS 

FINALIDADE: CITAR o (a) ADMILSON PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, motorista, qualificado nos autos, 
atualmente em lugar incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo Art. artigo 147 do Código Penal, na forma 
do artigo 7º, da Lei 11.340/06. Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa 
preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-a que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-

lhe-á nomeado defensor público para o fazer, também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11719/08, referente 
a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de janeiro do ano de 
dois mil e vinte e um (08/01/2021). Eu, Técnica Judicial, lavrei o presente. Ricardo Gagliardi, Juiz de direito. 

 

NOVO ACORDO 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 6/2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 07 de janeiro de 2021 
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO 

ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 

continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica o aumento da proliferação do contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins; 

CONSIDERANDO o potencial de risco epidemiológico no âmbito do Poder Judiciário decorrente do retorno do recesso, a 
recomendar cautela no retorno das atividades presenciais; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta Nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de janeiro de 2021, expedido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, na qual determina a redução das atividades presenciais dos usuários internos para 25% até dia  

31.01.2021;  
CONSIDERANDO que o número de servidores restantes, ante a indicação do TJTO para a manutenção de 25% dos servidores 
em trabalho presencial, gera uma unidade com apenas dois servidores presentes, o que se traduz em risco para a segurança 
destas pessoas, mormente em razão das ameaças ocorridas em julho de 2020, e a existência de apenas dois policiais militares 

na cidade, na maioria dos dias. 
CONSIDERANDO o art. 3º da Portaria Conjunta Nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE que garante autonomia ao Diretor do Foro 
para que, caso seja necessário, adote medidas mais restritivas, observadas as peculiaridades de cada unidade judicial e 
administrativa, podendo inclusive estabelecer o regime de teletrabalho integral. 

  
CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestação de serviços públicos no âmbito do Poder Judiciário; 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer o regime de teletrabalho integral no âmbito do Fórum da Novo Acordo para serventias Judiciais até o dia 31 

de janeiro de 2021. 
Parágrafo único: O fórum abrirá excepcionalmente com 03 servidores em revezamento nos dias de audiência designadas, para 
recepcionar eventuais testemunhas ou partes que não puderem ser ouvidas por videoconferência. 
Art. 2º Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, todavia este deverá ser realizado 

remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis. 
Art. 3º O Plantão Extraordinário, funcionará em idêntico horário ao do expediente forense regular, estabelecido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, ou seja, das 12:00 às 18:00 horas, e importa em suspensão do trabalho presencial de 
magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias e administrativas, assegurada a manutenção dos 

serviços essenciais, por meio de atendimento eletrônico e por telefone. 
Endereço eletrônico: df-novoacordo@tjto.jus.br 
Telefone: (63) 9 9955-2587 
Juíza Online (63) 9 9955-3381 (somente whatsapp ou marcação de reunião em vídeo) 

Assessoria de Gabinete: (63) 9 9202-7794 
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Parágrafo único: os dados acima deverão estar expostos na porta do Fórum e podem ser repassados nas redes sociais e 
grupos de whatsapp das cidades que compõem a Comarca de Novo Acordo. 
Art. 4º O Plantão Extraordinário funcionará com o rodízio do atendimento entre os servidores do Fórum, que deverão 
permanecer de segunda a sexta com o telefone do plantão e acesso ao e-mail do Fórum, transmitindo as urgências aos demais 

servidores em teletrabalho, inclusive à magistrada. 
Parágrafo primeiro: O celular do plantão será passado entre os servidores do rodízio com todas as cautelas necessárias (álcool 
gel, luvas e ausência de proximidade). 
Parágrafo segundo: Obrigatória a atenção ao Grupo de Whatsapp do Fórum de Novo Acordo durante o horário de expediente, 

para os assuntos relevantes e urgentes. 
Art. 6º Fora do horário de expediente funcionará normalmente o plantão regional do Grupo 6, devendo os servidores ficarem 
atentos à escala. 
Art. 7º Os terceirizados da limpeza deverão, em sistema de rodízio, comparecer ao Fórum individualmente, uma vez por dia, 

para verificar as condições de segurança e limpeza necessários, bem como promover os cuidados com o jardim. 
Art. 8º Os oficiais de justiça cumprirão mandados urgentes que envolvam infância, prisões e liberdades, mandado de segurança 
e demais casos decididos com a magistrada. Sendo de sua liberalidade definir o que é urgente, com a possibilidade de 
cumprimento de outros mandados que entenda possível e fora de risco. 

Parágrafo primeiro: qualquer conflito advindo das partes, que se refira ao cumprimento ou não de mandados deve ser  
repassado administrativamente à Magistrada através de oficio a ser encaminhado no e-mail da comarca e posteriormente 
protocolado no SEI. 
Parágrafo segundo: não há impedimento à confecção de mandados e remessa de autos aos oficiais de justiça, pelos servidores 

dos cartórios, para cumprimento posterior. 
Art. 9º Assessor, residente, estagiário e contador, farão regime de teletrabalho sem a participação no rodízio de atendimento. 
Art. 10º As serventias extrajudiciais em toda a Comarca de Novo Acordo devem realizar o teletrabalho no horário instituído pelo 
Tribunal de Justiça do Tocantins, das 12h às 18h, ficando suspenso o atendimento presencial, salvo em casos de urgência, 

registros e certidões de nascimento e óbito. 
Parágrafo primeiro: Deverão estar expostos na porta da serventia o telefone para contato, e-mail e forma de acesso à Central 
de atos eletrônicos - Cartórios Tocantins, para atendimento em teletrabalho. 
Parágrafo segundo: para os momentos fora do expediente fica mantida a rotina de plantão regionalizado junto ao Grupo ¨6 

(Porto Nacional). 
Art. 11º Casos de servidores que se encontrem em grupos de risco e situações excepcionais poderão ser excluídos do rodízio, 
sendo os casos decididos pontualmente com a magistrada. 
Art. 12º Havendo casos omissos estes serão dirimidos pela Diretoria do Foro. 

Art. 13º Caso o sistema instituído na presente Portaria necessite ser reformulado será expedida nova Portaria alterando os itens 
necessários no sentido de se garantir aos jurisdicionados o direito fundamental de acesso à justiça. 
Art. 14º Considerando que se trata de situação emergencial autorizo a divulgação da presente Portaria através de todos os 
meios de comunicação disponíveis, tais como Instagram, Facebook, Whatsapp, e-mails, entre outros. 

Parágrafo único: todas as informações serão repassadas também através do facebook: Comarca de Novo Acordo. E as 
mensagens in box também serão respondidas. 
Art. 15º Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se ou suspendendo-se disposições em 
contrário. 

Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comuniquem-se amplamente as demais entidades parceiras: 
OAB, MP, DP, Delegacia e Base Militar, bem como as Prefeituras das cidades que compõem a comarca. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0053277-98.2019.8.27.2729 

AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): ROBSON MOREIRA DE JESUS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 

COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) ROBSON MOREIRA DE JESUS, brasileiro, convivente em união 
estável, cabeleireiro, filho de Raulino de Jesus e Rosana Moreira Silva de Jesus, natural de Goiânia/GO, nascido aos 
03/01/1986, portador do RG nº 1.244.672 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 005.267.081-34, residente e domiciliado na Quadra 
208 Sul, Alameda 17, Lote 14, Palmas/TO, telefone: (63) 98453-4610, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da 

AÇÃO PENAL nº 00532779820198272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições constitucionais privativas, vem perante esse juízo, por seu representante 
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legal, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de ROBSON MOREIRA DE JESUS, brasileiro, convivente em união estável, 
cabeleireiro, filho de Raulino de Jesus e Rosana Moreira Silva de Jesus, natural de Goiânia/GO, nascido aos 03/01/1986, 
portador do RG nº 1.244.672 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 005.267.081-34, residente e domiciliado na Quadra 208 Sul, 
Alameda 17, Lote 14, Palmas/TO, telefone: (63) 98453-4610. Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 08 de julho de 

2019, por volta das 16 horas, no Salão Robson Moreira localizado na Quadra 104 Norte, nesta capital, o denunciado ROBSON 
MOREIRA DE JESUS praticou contra a vítima JAQUELINE EULALIO ALVES MAGALHÃES e sem a sua anuência, ato libidinoso 
com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Segundo apurou-se, por ocasião dos fatos, a vítima marcou um horário para 
realizar um procedimento no salão de beleza de propriedade do denunciado. Ao chegar ao local, a vítima foi recebida pelo 

denunciado, o qual trabalha como cabeleireiro no estabelecimento, tendo, logo em seguida, iniciado os serviços. Ato contínuo,  
enquanto cuidava dos cabelos da vítima, o denunciado começou a conversar com ela sobre assuntos íntimos e, em determinado 
momento, perguntou se a mesma já tinha se masturbado, o que a deixou sem reação. Não satisfeito, o denunciado disse que um 
homem precisa se masturbar para conhecer a velocidade do próprio corpo, ocasião em que, se virou para o espelho, fechou a 

mão e fez gestos de masturbação ao mesmo tempo em que tocava nos cabelos da vítima. Em seguida, o denunciado continuou 
a fazer comentários inapropriados para a vítima, somente parando quando os filhos do denunciado e outro cliente chegaram no 
estabelecimento. Todavia, tão logo se encontraram sozinhos novamente no salão, o denunciado voltou a importunar 
sexualmente a vítima, ocasião em que, quando estavam no lavatório, o denunciado girou a cadeira em que a vítima se 

encontrava e perguntou se ela queria fazer sexo naquele local, deixando-a constrangida. Mesmo depois da vítima dizer não, 
enquanto estavam no lavatório, o denunciado, aproveitando-se da situação, lavava os cabelos da vítima ao mesmo tempo em 
que passava aos mãos pelo seu pescoço. Diante disso, a vítima enviou mensagens ao seu namorado, o qual foi buscá-la no 
estabelecimento e, posteriormente, realizou o registro da ocorrência. Segundo constatou o Relatório Psicológico (evento 3 – 

LAU4), foi colhido relato com elementos de violência sexual e psicológica praticadas por aquele que figura como suposto autor. 
Diante do suposto fato, demonstrou baixa autoestima, angústia, ansiedade, que se traduzem em sofrimento emocional.  A 
periciada não deu indícios de manipulações ou contradições em seu relato. Assim agindo, o denunciado ROBSON MOREIRA DE 
JESUS incorreu nas sanções do artigo 215-A do Código Penal motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente 

DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo 
de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP. Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a 
aplicação do disposto no art. 362 do CPP, com a incidência da regra do seu parágrafo único. Não sendo encontrado o 
denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra disposta no 

art. 366 do mesmo diploma legal. b) Não apresentada resposta no prazo legal ou se o denunciado não constituir defensor, requer 
o cumprimento do disposto no §2º do artigo 396-A do CPP. c) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação de 
audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das Leis nº 11.690/08 e 
11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente denúncia. d) Seja julgada procedente a pretensão punitiva nos 

moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso 
em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do CPP, a comunicação do ofendido no endereço por ele indicado, inclusive o 
eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída dos denunciados da prisão, à designação de data para 
audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do 

CPP, que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Para deporem em juízo sobre os fatos 
retromencionados, requer a notificação e/ou requisição das testemunhas abaixo arroladas, sob as cominações legais. 
Palmas/TO, 12/12/2019. Sidney Fiori Júnior, Promotor de Justiça da Capital." DESPACHO: "Considerando a não localização do 
acusado, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo de 15 dias do 

edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, volvam-me os autos conclusos para aplicação do artigo 366 do CPP. 
Palmas/TO, 18/12/2020. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O 
endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 
77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no 
prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 

sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 
2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Palmas/TO, 07/01/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
PORTARIA Nº  62/2020 

A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
CONSIDERANDO o disposto no art. 356, “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, que estabelece feriado 
no Poder Judiciário do Estado do Tocantins no período de 20 de dezembro a 06 de janeiro;  

CONSIDERANDO as disposições insertas no art. 42, da Lei Complementar nº. 10/96 e no Regimento Interno deste Foro nesse 
sentido; 
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CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento das serventias desta Comarca da Capital e, bem assim, os 
serviços considerados essenciais nesse interregno; 
RESOLVE: 
Art. 1º - ESTABELECER que a Escala de Plantão do Recesso Natalino que iniciará às 18 horas do dia 18 de dezembro de 2020, 

com término às 11h59min do dia 07 de janeiro de 2021, vigorará da seguinte forma: 
I – o 1º período será das 18h do dia 18/12/2020 às 11h59min do dia 28/12/2020; 
II – o 2º período será das 12h do dia 28/12/2020, às 11h59min do dia 07/01/2021: 
Anexo Único 

(Portaria nº 62/2020) 

DISTRIBUIÇÃO 

Cleyjane Moura da Cunha 
Das 18h do dia 18/12/2020 às 11h59min do dia 
28/12/2020 

Contadora/Distribuidora 

Liliana Xavier Dias Telles 
Das 12h do dia 28/12/2020 às 11h59min do dia 
07/01/2021 

Responde 

  6ª Vara Cível   

Jabeis de Sousa Miranda 
Das 18h do dia 18/12/2020 às 11h59 do dia 
24/12/2020 

Escrivão 

Carlos Soares da Silva 
Das 12h do dia 24/12/2020 às 11h59min do dia 

30/12/2020 
Responde 

Vivian Paulino 
Das 12h do dia 30/12/2020 às 12h do dia 
07/01/2021 

Responde 

Bruna Nobre da Silva 
Danny  Portela Paganucci 

Das 18h do dia 18/12/2020 às 11h59min do dia 
28/12/2020 

Assessores jurídicos 

Bruna Nobre da Silva 
Maria Carolina França Malta 

Das 12h do dia 28/12/2020 às 11h59min do dia 
07/01/2021 

Assessores jurídicos 

2º Juizado Especial 

Hérika Mendonça Honorato 
Das 18h do dia 18/12/2020 às 11h59min do dia 

07/01/2021 
Responde 

Lara Fernandes Leão Ayres 
Das 18h do dia 18/12/2020 às 11h59min do dia 
28/12/2020 

Assessor jurídico 

Matheus Sousa Mendes 
Das 12h do dia 28/12/2020 às 11h59min do dia 
07/01/2021 

Assessor jurídico 

OFICIAIS DE JUSTIÇA PERÍODO 

Reginaldo de Sousa Manrique e Luciene de 
Sousa Americano 

Das 18h do dia 18/12/2020 às 11h59min do dia 28/12/2020 

Dimas Parrião e 

Nelcyvan J. dos Santos 
Das 12h do dia 28/12/2020 às 11h59min do dia 07/01/2021 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos dezessete dias (17) 

dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020). 
FLÁVIA AFINI BOVO 
Juíza Diretora do Foro 
 

Portaria Nº 9/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 07 de janeiro de 2021  
Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Fórum da Comarca de Palmas - TO 
e dá outras providências. 
FLAVIA AFINI BOVO, Diretora do Foro da Comarca de Palmas - TO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 

usuários em geral; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 23, de 01 de julho de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que 
estabelece as diretrizes para o retorno gradual das unidades do Poder Judiciário ao trabalho presencial; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n.º 02/2021, de 07 de janeiro de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado do 

Tocantins; 
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CONSIDERANDO que o prédio do Fórum de Palmas se encontra situado na mesma cidade do prédio do Tr ibunal de 
Justiça, qual seja, a cidade de Palmas - TO; estando, portanto, em Município que ostenta a mesma situação 
epidemiológica; 
CONSIDERANDO que a situação epidemiológica dentro das dependências do Fórum veio se agravando a partir do dia 10 

de dezembro de 2020, com a notificação de casos suspeitos de COVID - 19, bem como considerando a estrutura 
arquitetônica do prédio que abriga o Fórum da Comarca de Palmas; 
RESOLVE:  
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Fórum da Comarca de Palmas - TO, as medidas e procedimentos para prestação de serviços 

forma presencial pelos usuários internos e os critérios para o acesso gradual pelos usuários externos, observadas as 
peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
Art. 2º Para os fins desta Portaria consideram-se: 
I - usuários internos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário 

Estadual; 
II - usuários externos: advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública federal e estadual, procuradores da 
União e autarquias do Estado e dos Municípios e cidadãos em geral; 
III - grupo de risco: gestantes, lactantes, pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, pessoas com doenças crônicas, 

imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado 
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções. 
Art. 3º A continuidade da reabertura gradual e sistematizada do Fórum da Comarca de Palmas - TO e o prosseguimento das 
atividades presenciais  disciplinadas na presente portaria abrange o período de 07  a 31 de Janeiro de 2021,  com expediente 

forense no período das 12 às 18 horas. 
Art. 4º As atividades presenciais no Fórum da Comarca de Palmas – TO, obedecerão às diretrizes estipuladas na presente 
portaria, sendo fixadas presencialmente no percentual de 25% dos usuários internos. 
§ 1º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho. 

§ 2º Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no art. 3º, caput, desta 
Portaria. 
§ 3º A partir do dia 07 de janeiro de 2021 permanece sendo admitida a presença física dos usuários externos (membros do 
Ministério Público, advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em 

geral, desde que justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 
14 às 18 horas, obedecidos os protocolos de segurança sanitária. 
Art. 5º Fica autorizado o trabalho remoto para servidores, estagiários e colaboradores do grupo de risco, desde que façam essa 
opção, após manifestação do Espaço Saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, até que haja situação de controle da 

COVID-19, de forma a possibilitar o retorno seguro ao trabalho presencial, mesmo com a retomada total das atividades 
presenciais. 
Art. 6º Compete: 
I – à Diretoria do Foro elaborar a escala de retorno gradual com a indicação do nome dos servidores e terceirizados que deverão 

retornar à atividade presencial no que tange às unidades administrativas sob sua responsabilidade;  
II - ao magistrado gestor de cada unidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da publicação desta Portaria 
elaborar e encaminhar à Diretoria do Foro escala de retorno gradual, indicando o nome do magistrado e dos servidores, bem 
como estagiários que irão trabalhar presencialmente, considerando o quantitativo, bem como as especificações 

estabelecidas no Anexo I da presente Portaria. 
III – aos setores sob a competência do Tribunal de Justiça sediados neste Fórum de Palmas, à OAB e à permissionária da 
Lanchonete do Fórum, no mesmo prazo estabelecido no inciso I, elaborar e encaminhar à Diretoria do Foro escala de retorno 
gradual, indicando o nome do servidor/funcionário/estagiário que irá trabalhar presencialmente. No que tange ao GGEM,  Junta 

Médica, Sala da OAB  e Lanchonete, deverão considerar o quantitativo, bem como as especificações estabelecidas no 
Anexo I da presente Portaria. 
§ 1º Havendo mais de um magistrado vinculado à vara judicial, apenas um deles poderá ocupar as dependências do gabinete, 
não podendo haver o compartilhamento do ambiente, o que deve ser acordado entre os colegas atendendo – se ao quantitativo 

estipulado no Anexo I da presente Portaria.   
§ 2º Deverão ser excluídos da escala de retorno dos usuários internos os servidores e estagiários que integram o grupo de risco 
e os servidores com crianças em idade escolar, de até 12 (doze) anos de idade que optem pelo trabalho remoto. 
§ 3º Os estagiários voluntários deverão preferencialmente permanecer em regime de teletrabalho. 

§ 4º Em nenhuma hipótese será admitida a indicação exclusiva de estagiário remunerado ou voluntário para fins de permanência 
na responsabilidade de condução de unidade administrativa ou judiciária, salvo em casos excepcionais que deverão ser 
submetidos à Diretoria do Foro. 
§ 5º Os magistrados e responsáveis pelas unidades deverão privilegiar o trabalho presencial a servidores ou estagiários 

remunerados que, porventura, não disponham de equipamento de informática pessoal. 
§ 6º Sempre que possível o magistrado ou responsável pela unidade poderá, a seu critério, realizar revezamento entre servidores 
da sua unidade judiciária. 
Art. 7º Após a data de manutenção do retorno dos usuários internos, definida no art. 3º, poderá ocorrer a revisão do plano de 

retorno gradual, com relação à presença dos usuários internos nas dependências das unidades judiciárias e administrativas 
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correspondentes, caso em que, para tanto, serão observados os indicadores oficiais das Secretarias Municipal e Estadual de 
Saúde concernentes ao controle epidemiológico, encaminhando - se, em seguida, o plano para validação do Presidente do 
Tribunal de Justiça. 
Art. 8º A partir do dia 07 de janeiro de 2021 somente continuarão disponíveis duas entradas de acesso ao prédio do Fórum da 

Comarca de Palmas – TO, quais sejam, a entrada principal e a entrada da garagem privativa de magistrados; ficando, assim, 
proibido qualquer acesso pela entrada privativa de servidores, a qual se encontrará fechada. A entrada às dependências do 
Fórum da Comarca de Palmas somente será permitida no período compreendido entre 12 e 18 horas, horário este estipulado 
como sendo de expediente pela Portaria – Conjunta n.º 38 TJTO. 

§ 1º Tanto na entrada principal quanto na entrada da garagem privativa de magistrados deverá ser alocado pessoal responsável 
pela aferição de temperatura obrigatória, conforme determinado na Portaria – Conjunta n.º 23 TJTO. 
Art.9º Para adentrar ao prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO, os usuários internos e externos serão, obrigatoriamente, 
submetidos aos protocolos sanitários previstos no Anexo I da Portaria – Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO, com o objetivo de 

resguardar a saúde e prevenir contra o novo coronavírus (COVID-19). 
§ 1º É obrigatória aos usuários internos e externos a submissão a teste de temperatura corporal como condição de ingresso e 
permanência no prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO, vedado o ingresso de pessoas sem máscaras faciais, que 
apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8ºC), que se recusem à aferição de 

temperatura corporal ou que apresentem sintomas visíveis de doença respiratória, nos termos do art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 
322, de 2020. 
§ 2º Durante a permanência nas dependências do prédio da Comarca de Palmas - TO os usuários internos e externos deverão 
manter o distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, assim como deverão utilizar máscaras, observando-se também as 

demais normas de higienização, de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério 
da Saúde e o previsto no Anexo I da Portaria - Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO. 
§ 3º Os elevadores de uso do público em geral continuarão em funcionamento; sendo, todavia, permitida a utilização dos 
mesmos por apenas 01 (uma) pessoa individualmente; não sendo permitido o compartilhamento de tal espaço, a não ser que se 

tratem de pessoas do mesmo grupo familiar. 
§ 4º Os elevadores privativos de magistrados continuarão em funcionamento; sendo, todavia, permitida a utilização dos mesmos 
por apenas 01 (uma) pessoa individualmente; não sendo permitido o compartilhamento de tal espaço, a não ser que se tratem de 
pessoas do mesmo grupo familiar. 

§ 5º Os usuários internos deverão utilizar apenas suas respectivas estações de trabalho, as quais já se encontram previamente  
definidas; sendo que, caso na unidade não haja definição prévia neste sentido, deverá ser adotada tal providência pelo 
magistrado ou responsável pela gestão da unidade. 
§ 6º No que tange especificamente às estações de trabalho situadas na Sala dos Oficiais de Justiça, às quais são em número 

inferior ao quantitativo de servidores daquele setor, considerando a especificidade da função, uma vez que tais servidores 
realizam suas funções fora das dependências do Fórum, ali comparecendo apenas para emissão de certidões e juntadas no 
Sistema E-proc, fica determinado que os Oficiais de Justiça ao encerrarem suas atividades nas dependências da sala questão 
devem sinalizar a estação de trabalho que acabaram de utilizar a fim de que outros servidores que, em seguida, venham a 

adentrar ao ambiente, não se acomodem em estações já previamente utilizadas, sem que estas venham a ser anteriormente 
higienizada. 
§ 7º Fica suspenso o serviço de café volante pelos corredores, devendo, caso assim se mostre viável, as unidades judiciárias 
serem atendidas com 1 (uma) garrafa térmica a qual se destinará ao atendimento do gabinete e do cartório judicial. 

§ 8º Os magistrados e responsáveis pelas unidades judiciais e administrativas deverão, sempre que possível, na execução do 
presente plano de reabertura gradual, privilegiar a utilização das salas e ambientes que disponham de janelas, buscando a 
utilização de ventilação natural. 
§ 9º Considerando que várias salas e ambientes do Fórum da Comarca de Palmas - TO não possuem janelas, bem como 

considerando a elevada temperatura que é uma constante nas cidades do estado do Tocantins e, em especial na cidade de 
Palmas - TO, fica permitido o uso do sistema de ar condicionado; devendo, todavia, os usuários internos diligenciarem no sentido 
de, sempre que possível, procurar manter as janelas e portas existentes abertas, tudo com o objetivo de propiciar maior 
circulação de ar. 

Art. 10. Até 31 de janeiro de 2021 as audiências, sessões de julgamento das Turmas Recursais serão realizadas por meio de 
recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas na Portaria-Conjunta nº 9, de 7 
de abril de 2020, e Resolução TJTO nº 7, de 18 de março de 2020, bem como da Portaria – Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO. 
§ 1º O advogado ou defensor público poderá participar do ato diretamente do estabelecimento prisional em que seu cliente ou 

assistido se encontrar recolhido, em sala específica para tal fim. 
§ 2º As partes, seus representantes processuais e/ou testemunhas que não possuírem meios de acesso ao sistema de 
videoconferência poderão ser inquiridas no espaço físico do Fórum. 
§ 3º Fica vedada a realização de depoimento especial por meio de videoconferência. 

§ 4º Deve ser garantida a presença dos pais do adolescente ao ato processual. 
Art. 11. As sessões de julgamento do Tribunal do Júri deverão ser realizadas presencialmente nos termos da Portaria Conjunta 
Nº 35/2020 -  TJTO, de 22 de setembro de 2020; observando - se para tanto, os protocolos sanitários ali estabelecidos, além dos 
constantes desta Portaria, bem como da Portaria Conjunta n.º 23/2020 - TJTO. 
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Art. 12. Somente em caso de impossibilidade de realização por meio dos recursos tecnológicos disponíveis e desde que 
devidamente fundamentados pelo magistrado, poderão ser realizados na forma presencial os seguintes atos processuais: 
I - audiências que envolvam réu preso; 
II - audiências de custódia, se não houver restrição informada pelos órgãos de segurança pública (parágrafo único do art. 4º da 

Resolução CNJ nº 322, de 2020); 
III - audiências relativas a processos que envolvam adolescentes internados em conflito com a lei; 
IV – crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar; 
V - outras situações criminais ou não criminais, reconhecidas pelo magistrado, para fins de evitar perecimento de direito. 

§ 1º Para a realização dos atos processuais na forma presencial mencionados neste artigo, deverão ser observadas as medidas 
previstas na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, e Recomendação nº 68, de 17 de junho de 2020, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça. 
§ 2º Na hipótese de sessões plenárias do júri, o magistrado deverá garantir seja mantido o distanciamento entre os jurados, 

vedando a participação do público externo em geral, autorizando a presença das partes e um número limitado de familiares. 
Art. 13. As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V e 
Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020), assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por meio 
eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC, art. 845, §1º). 

§ 1º Conforme a Portaria Conjunta n.º 23 TJTO considerar-se-á realizada a intimação por whatsapp ou outro aplicativo similar, no 
momento em que o ícone do aplicativo demonstrar que a mensagem foi devidamente entregue, sem a necessidade de 
comprovação da leitura. 
§ 2º Nos termos da Decisão ASPRE n.º 4250, SEI 20.0.000023413 - 4  dever ser mantida a distribuição de mandados pela 

Central de Mandados, priorizando - se a distribuição dos mandados de caráter urgente, devendo ser escalados pela Central de 
Mandados os servidores que estejam em condições de exercerem suas funções, ou seja, aqueles que não se enquadrem no 
grupo de risco, após manifestação do Espaço Saúde do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. No que se refere à quantidade 
de mandados a ser distribuídos para cumprimento pelos Oficiais de Justiça haverá a expedição de Portaria específica pela 

Diretoria do Foro disciplinando tal situação. 
§ 3º Além dos protocolos previstos no Anexo I da Portaria – Conjunta n.º 23 de 2020 TJTO, os oficiais de justiça efetivos e ad 
hoc, agentes da infância e juventude e demais servidores que executarem atividades externas deverão utilizar os equipamentos 
de proteção individual já fornecidos pelo Tribunal de Justiça, os quais se encontram disponíveis na Diretoria do Foro, sob pena 

de infração disciplinar, em caso de descumprimento. 
Art. 14. Fica sugerida aos magistrados a adoção das seguintes medidas: 
I - reagendamento das audiências não consideradas urgentes; 
II - controle do número de pessoas nas dependências da sua respectiva unidade jurisdicional e/ou administrativa; 

III - designação das audiências urgentes em intervalos que evitem a aglomeração de pessoas nas recepções das salas de 
audiência ou corredores dos fóruns; 
IV – assegurar, durante o depoimento, a presença de servidor para certificar que o ato processual está sendo realizado sem 
coação ou leitura de documentos. 

Art. 15. Permanecem suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 
Art. 16. Nos termos da Portaria Conjunta n.º 02/2021 TJTO ficam suspensos até 31 de janeiro de 2021 os atos processuais que 
importem em comparecimento pessoal pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a 
CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida 

despenalizadora como suspensão condicional do processo, pena ou transação penal. 
 Art. 17. Ficam adotados os protocolos de prevenção à COVID-19 (PPC), previstos no Anexo I da Portaria Conjunta n.º 23 de 
2020 TJTO. 
§ 1º Os protocolos mencionados neste artigo deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, pelos usuários internos e externos, 

durante o acesso e permanência no prédio do Fórum da Comarca de Palmas - TO. 
Art. 18. O atendimento aos usuários externos nos gabinetes, secretarias e unidades administrativas da Comarca de Palmas - TO 
deve ocorrer, preferencialmente, por canais alternativos ao presencial tais como telefone, whatsapp, skype, e-mail ou recurso 
tecnológico de videoconferência. 

Art. 19. O atendimento psicossocial na Comarca poderá ser realizado por meio de recurso tecnológico de videoconferência 
previamente agendado ou poderá ser realizado na forma presencial desde que previamente autorizado pela Diretoria do Foro, 
observado, nesta situação, o disposto no art. 13 desta Portaria. 
Art. 20. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria. 

Art. 21. Aplicam-se, subsidiariamente, a esta Portaria, as disposições previstas nas Resoluções nº 313, de 19 de março de 2020, 
nº 314, de 20 de abril de 2020 e nº 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça ou outra que vier a alterá-las 
bem como o disposto na Portaria – Conjunta n.º 23 TJTO e Portaria  - Conjunta n.º 02/2021 TJTO. 
Art. 22. Eventual abrandamento ou agravamento da pandemia da COVID-19 no Município e especificamente nas dependências 

do Fórum de Palmas, em função de evidências epidemiológicas, poderá ensejar revisão do limite máximo de ocupação dos 
usuários internos e externos no prédio deste Fórum da Comarca de Palmas – TO ou o fechamento da unidade, medidas que 
serão adotadas a critério da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, por meio de ato específico, 
que disciplinará o regime de atendimento diferenciado de urgência para a localidade, tudo conforme estipulado na Portaria – 

Conjunta n.º 23 TJTO. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4878 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021 27 

 

 

 

Art. 23. Compete a cada gestor das respectivas unidades de lotação do servidor o controle da produtividade do pessoal em 
teletrabalho. 
Art. 24. O Anexo I da presente Portaria fixa o quantitativo de pessoal bem como especifica as unidades do Fórum da Comarca de 
Palmas que serão reabertas e as que deverão permanecer fechadas na fase estabelecida no art. 4º da presente Portaria. 

Art. 25. O Anexo II da presente Portaria deve se consubstanciar em transcrição de cópia integral da Portaria – Conjunta n.º 23 e 
seus anexos para fins de divulgação e conhecimento. 
Art. 26. Casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Foro da Comarca de Palmas - TO. 
Art. 27. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário. 

  
ANEXO I 
   
  

SETOR SITUAÇÃO 
OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

DETALHAMENTO DA OCUPAÇÃO 

Brinquedoteca Fechado 0 Não se aplica 

Banco Fechado 0 Não se aplica 

Lanchonete Aberto 1 
Não se aplica. Deverão atentar-se aos termos da Portaria 045/2020 DF 
Palmas. 

Escritório Modelo ULBRA Fechado 0 Não se aplica 

Escritório Modelo UFT Fechado 0 Não se aplica 

Escritório Modelo 

CATÓLICA  
Fechado 0 Não se aplica 

Escritório Modelo UNITINS Fechado 0 Não se aplica 

Escritório Modelo FAPAL Fechado 0 Não se aplica 

Sala da OAB Aberto 1 Não se aplica 

Sala do Ministério Público Fechado 0 Não se aplica 

Conselho da Comunidade Fechado 0 Não se aplica 

Terceirizados Aberto 33 Não se aplica 

Informática Aberto 1 Não se aplica 

Segurança Aberto 
Informação 
Sigilosa 

Informação Sigilosa 

Central de Mandados e 
Impressão 

Aberto 2 Não se aplica 

CEJUSC Aberto 1 Não se aplica 

Central de 
Correspondências 

Aberto 2 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

Contadoria, Distribuição, 
Protocolo Judicial e Central 
de Atendimento 

Aberto 1 Não se aplica 

Sala dos Oficiais de Justiça Aberto 5 
Deve ser mantido o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as 
estações de trabalho 

Equipe Multidisciplinar da 
Vara de Violência 

Doméstica 

Aberto 1 Não se aplica 

1ª Vara de Família Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

2ª Vara de Família Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

3ª Vara de Família Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

Juizado da Infância e 
Juventude 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

Vara de Combate à 
Violência Doméstica contra 
a Mulher 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

1º Juizado Especial Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 
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2º Juizado Especial  Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

3º Juizado Especial  Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

4º Juizado Especial  Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

5º Juizado Especial  Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

1ª Vara Criminal Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

2ª Vara Criminal Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

3ª Vara Criminal Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

4ª Vara Criminal Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

1ª Vara Cível Aberto 1 1 magistrado no gabinete 

2ª Vara Cível Aberto 1 1 magistrado no gabinete 

3ª Vara Cível Aberto 1 1 magistrado no gabinete 

4ª Vara Cível Aberto 1 1 magistrado no gabinete 

5ª Vara Cível Aberto 1 1 magistrado no gabinete 

6ª Vara Cível Aberto 1 1 magistrado no gabinete 

Gabinete do Juiz Auxiliar 
das Varas Cíveis 

Aberto 1 1 magistrado no gabinete 

Secretaria Unificada Cível Aberto 8 
1 coordenador, 1 no setor de atendimento, 6 no setor de cumprimento 

de atos 

1ª Vara das Fazendas e 
Registros Públicos 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

2ª Vara das Fazendas e 
Registros Públicos 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

Vara de Precatórias Cíveis 
e Criminais, Falências e 

Concordatas 

Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

Vara de Saúde e 

Execuções Fiscais 
Aberto 3 

1 magistrado no gabinete e 2 servidores na escrivania.Os servidores, 
caso seja possível, deverão ser alocados em ambientes distintos. Não 
havendo tal possibilidade deverá ser observado o distanciamento de no 

mínimo 1,5 metros entre as estações de trabalho respectivas situadas 
no mesmo ambiente. 

Auditoria Militar Aberto 2 1 magistrado no gabinete e 1 servidor na escrivania 

GGEM Aberto 1 Não se aplica 

SECRIM Aberto 1 Não se aplica 

Diretoria do Foro Aberto 3 
1 magistrado no gabinete, 1 servidor na chefia de gabinete, 1 servidor 

na secretaria 

Pai Presente Aberto 1 Não se aplica 

1ª Turma Recursal Aberto 1 Não se aplica 

2ª Turma Recursal Aberto 1 Não se aplica 

Junta Médica Aberto 2 

Os servidores, caso seja possível, deverão ser alocados em ambientes 
distintos. Não havendo tal possibilidade deverá ser observado o 

distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as estações de trabalho 
respectivas situadas no mesmo ambiente. 

  
ANEXO II 

  
Portaria Conjunta Nº 23/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 30 de junho de 2020 
  
Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 

dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19); 
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CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos nº 0003753-91.2020.2.00.0000, que 
determina a suspensão da audiência por meio de videoconferência quando houver manifestação contrária de qualquer das 
partes ou de ambas, independentemente de juízo de valor quanto à fundamentação apresentada; 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 

continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 
CONSIDERANDO o contido nos processos SEI nº 15.0.000014368-2, 20.0.000009869-9, 20.0.000005813-1 e 20.0.000010989-
5, 

RESOLVEM: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, as medidas e procedimentos para a retomada dos 
serviços na forma presencial pelos usuários internos e os critérios para o acesso gradual pelos usuários externos, observadas as 
peculiaridades de cada unidade judicial e administrativa, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

Art. 2º Para os fins desta Portaria considera-se: 
I - usuários internos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, credenciados e colaboradores do Poder Judiciário 
Estadual; 
II - usuários externos: advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública federal e estadual, procuradores da 

União e autarquias do Estado e dos Municípios e cidadãos em geral; 
III - grupo de risco: gestantes, lactantes, pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, pessoas com doenças crônicas, 
imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado 
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções. 

Art. 3º A reabertura gradual e sistematizada das unidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e o restabelecimento das 
atividades presenciais iniciarão a partir de 13 de julho de 2020, no período das 12 às 18 horas. 
Parágrafo único. A decisão de retomada das atividades presenciais deverá ser amparada pelas orientações técnicas prestadas 
pelo Centro de Saúde do Tribunal de Justiça, por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, bem como do Ministério Público, da Ordem dos 
Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. 
Art. 4º As atividades presenciais nas unidades do Poder Judiciário, obedecerão às seguintes diretrizes, sendo retomada 
presencialmente nos percentuais e prazos que seguem: 

I - 25% (vinte e cinco por cento) a partir do dia 13 de julho 2020; 
II - 50% (cinquenta por cento) a partir do dia 1º de agosto 2020; 
III - 75% (setenta e cinco por cento) a partir do dia 15 de agosto 2020; 
IV - 100% (cem por cento) a partir do dia 1º de setembro de 2020. 

§ 1º O quantitativo remanescente dos usuários internos tratados nos incisos I, II e III deverá permanecer em regime de 
teletrabalho. 
§ 2º Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho cumprirão o mesmo expediente definido no art. 3º, caput, desta 
Portaria. 

§ 3º A partir do dia 13 de julho de 2020 será admitida a presença física dos usuários externos (membros do Ministério Público, 
advogados, Defensores Públicos, partes, testemunhas e autoridades policiais), com exceção dos cidadãos em geral, desde que 
justificada a necessidade e quando não for possível a prática do ato processual por meio virtual, no período das 14 às 18 horas, 
obedecidos os protocolos de segurança sanitária. 

§ 4º A partir do dia 1º de setembro de 2020, será permitida o retorno da presença física dos cidadãos em geral nas unidades do 
Poder Judiciário, desde que, efetivamente, possua a necessidade de atendimento presencial, obedecidos todos os protocolos de 
segurança sanitária. 
Art. 5º Fica autorizado o trabalho remoto para magistrados, servidores, estagiários e colaboradores do grupo de risco, até que 

haja situação de controle da COVID-19, de forma a possibilitar o retorno seguro ao trabalho presencial, mesmo com a retomada 
total das atividades presenciais. 
Art. 6º Compete ao Diretor-Geral do Tribunal de Justiça e ao Juiz Diretor do Foro, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
publicação desta Portaria: 

I - elaborar plano de retorno gradual, com norte nos dados epidemiológicos oficiais das Secretarias Estadual e Municipal de 
Saúde, bem como as regras de distanciamento social, higiene e demais recomendações das autoridades sanitárias, dispondo 
sobre: 
a) as especificidades das unidades judiciárias e administrativas: existência ou não de serviços terceirizados complementares 

como agências bancárias, lanchonetes, restaurantes e outras dependências, mediante especificação das regras; 
b) a escala de retorno dos usuários internos no primeiro e segundo graus de jurisdição, com exceção das pessoas que integram 
o grupo de risco e as mães com crianças em idade escolar, de até 12 (doze) anos de idade; 
c) a utilização de sistema de rodízio entre servidores, para alternância entre trabalho remoto e virtual, caso necessário; 

II – facultativamente, o estabelecimento de protocolos sanitários, além daqueles previstos no Anexo I desta Portaria. 
§ 1º O plano de retorno gradual previsto nos incisos I e II deste artigo poderá ser elaborado em conjunto com os magistrados da 
respectiva Comarca e, no caso do Tribunal de Justiça, pela Diretoria-Geral, em conjunto com o Centro de Saúde. 
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§ 2º Fica o Diretor do Foro autorizado a adotar medidas mais restritivas, a partir dos parâmetros de casos confirmados na 
localidade, conforme dados fornecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e/ou órgãos oficiais de saúde, 
comunicando as providencias adotadas à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal. 
Art. 7º Após a data de retorno dos usuários internos, definida no § 2º do art. 4º, faculta-se aos Diretores de Foro e do Diretor-

Geral a revisão do plano de retorno gradual, com relação à presença dos usuários internos nas dependências das unidades 
judiciárias e administrativas correspondentes, devendo, para tanto, observar os indicadores oficiais das Secretarias Municipal e 
Estadual de Saúde concernente ao controle epidemiológico na região em que se encontra, encaminhando-o, em seguida, para 
validação do Presidente do Tribunal de Justiça. 

Art. 8º Para adentrar aos prédios do Poder Judiciário Estadual, os usuários internos e externos serão, obrigatoriamente, 
submetidos aos protocolos sanitários previstos no Anexo I desta Portaria, com o objetivo de resguardar a saúde e prevenir contra 
o novo coronavírus (COVID-19). 
§ 1º É obrigatória aos usuários internos e externos a submissão a teste de temperatura corporal como condição de ingresso e 

permanência nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, vedado o ingresso de pessoas sem máscaras faciais, que 
apresentem alteração de temperatura corporal (temperatura igual ou superior a 37,8ºC), que se recusem à aferição de 
temperatura corporal ou que apresentem sintomas visíveis de doença respiratória, nos termos do art. 5º, III, da Resolução CNJ nº 
322, de 2020. 

§ 2º Durante a permanência nas dependências dos prédios do Poder Judiciário os usuários internos e externos deverão manter o 
distanciamento mínimo necessário entre as pessoas, assim como deverão utilizar máscaras, observando-se também as demais 
normas de higienização, de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da 
Saúde e o previsto no Anexo I desta Portaria. 

Art. 9º Até 31 de agosto de 2020, as audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de 
Justiça e das Turmas Recursais serão realizados por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de 
acordo com as normas previstas na Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020, e Resolução TJTO nº 7, de 18 de março de 
2020. 

§ 1º O advogado ou defensor público poderá participar do ato diretamente do estabelecimento prisional em que seu cliente ou 
assistido se encontrar recolhido, em sala específica para tal fim. 
§ 2º As partes, seus representantes processuais e/ou testemunhas que não possuírem meios de acesso ao sistema de 
videoconferência poderão ser inquiridas no espaço físico do Fórum. 

§ 3º Fica vedada a realização de depoimento especial por meio de videoconferência. 
§ 4º Deve ser garantida a presença dos pais do adolescente ao ato processual. 
Art. 10. Somente em caso de impossibilidade de realização por meio dos recursos tecnológicos disponíveis e desde que 
devidamente fundamentados pelo magistrado, poderão ser realizados na forma presencial os seguintes atos processuais: 

I - audiências e sessões plenárias do júri que envolva réu preso; 
II - audiências de custódia, se não houver restrição informada pelos órgãos de segurança pública (parágrafo único do art. 4º da 
Resolução CNJ nº 322, de 2020); 
III - audiências relativas a processos que envolvam adolescentes internados em conflito com a lei; 

IV – crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar; 
V - outras situações criminais ou não criminais, reconhecidas pelo magistrado, para fins de evitar perecimento de direito. 
§ 1º Para a realização dos atos processuais na forma presencial mencionados neste artigo, deverão ser observadas as medidas 
previstas na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, e Recomendação nº  68, de 17 de junho de 2020, ambas do 

Conselho Nacional de Justiça. 
§ 2º Na hipótese de sessões plenárias do júri que envolvam réus presos, o magistrado deverá garantir seja mantido o 
distanciamento entre os jurados, vedando a participação do público externo em geral, autorizando a presença das partes e um 
número limitado de familiares. 

Art. 11. As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V e 
Portaria-Conjunta nº 9, de 7 de abril de 2020), assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por meio 
eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC, art. 845, §1º). 
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação por whatsapp ou outro aplicativo similar, no momento em que o ícone do aplicativo 

demonstrar que a mensagem foi devidamente entregue, sem a necessidade de comprovação da leitura. 
§ 2º A partir do dia 13 de julho de 2020 retorna a regular expedição e cumprimento de mandados em processos judiciais em 
todas as comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, por servidores que não estejam no grupo de risco. 
§ 3º Além dos protocolos previstos no Anexo I desta Portaria, os oficiais de justiça, agentes da infância e juventude e demais 

servidores que executarem atividades externas deverão utilizar os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo Tribunal 
de Justiça, sob pena de infração disciplinar, em caso de descumprimento. 
Art. 12. Fica recomendada aos magistrados a adoção das seguintes medidas: 
I - reagendamento das audiências não consideradas urgentes; 

II - controle do número de pessoas nas dependências da sua respectiva unidade jurisdicional e/ou administrativa; 
III - designação das audiências urgentes em intervalos que evitem a aglomeração de pessoas nas recepções das salas de 
audiência ou corredores dos fóruns; 
IV – assegurar, durante o depoimento, a presença de servidor para certificar que o ato processual está sendo realizado sem 

coação ou leitura de documentos. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4878 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021 31 

 

 

 

Art. 13. Permanecem suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 
Art. 14. Ficam suspensos até 31 de agosto de 2020 os atos processuais que importem em comparecimento pessoal pelos 
reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de pena 
em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, 

pena ou transação penal. 
Art. 15. Ficam aprovados os seguintes protocolos de prevenção à COVID-19 (PPC), previstos no Anexo I desta Portaria: 
I - Protocolo de Atendimento ao Cliente Interno; 
II - Protocolo de Atendimento ao Cliente Externo; 

III - Protocolo de Segurança do Trabalho; 
§ 1º Os protocolos mencionados neste artigo deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, pelos usuários internos e externos, 
durante o acesso e permanência nos prédios do Poder Judiciário do Estado Tocantins. 
§ 2º Os profissionais médicos, enfermeiros e odontólogos deverão elaborar escalas de trabalho de acordo com a legislação 

específica de cada profissão, que deverá ser cumprida durante o horário de expediente forense. 
Art. 16. O atendimento aos usuários externos nos gabinetes, secretarias e unidades administrativas das Comarcas ou do 
Tribunal deve ocorrer, preferencialmente, por canais alternativos ao presencial tais como telefone, whatsapp, skype, e-mail ou 
recurso tecnológico de videoconferência. 

Art. 17. O atendimento psicossocial nas Comarcas e no Tribunal poderá ser realizado por meio de recurso tecnológico de 
videoconferência previamente agendado ou poderá ser realizado na forma presencial com autorização do Diretor do Foro ou do 
Diretor-Geral do Tribunal, observado, nesta situação, o disposto no art. 12 desta Portaria. 
Art. 18. Compete ao juízo da infância e juventude regulamentar os serviços e atividades externas dos agentes da infância e 

juventude, seja na modalidade por videoconferência ou presencial, de acordo com a realidade local. 
Art. 19. Os eventos, viagens, atividades e cursos presenciais, inclusive da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
permanecem suspensos até o dia 31 de agosto de 2020, salvo situações excepcionais autorizadas pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 

Parágrafo único. Não serão concedidas autorizações e/ou diárias para viagens, exceto em casos excepcionais autorizados pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça 
Art. 20. Ficam mantidas as disposições dos atos até então editados e que não contrariem o disposto nesta Portaria-Conjunta. 
Art. 21. Aplicam-se, subsidiariamente, a esta Portaria-Conjunta, as disposições previstas nas Resoluções nº 313, de 19 de março 

de 2020, nº 314, de 20 de abril de 2020 e nº 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça ou outra que vier a 
alterá-las. 
Art. 22. Eventual abrandamento ou agravamento da pandemia da COVID-19, em função de evidências epidemiológicas, poderá 
ensejar revisão do limite máximo de ocupação dos usuários internos e externos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do 

Tocantins ou o fechamento de unidades específicas, medidas que serão adotadas a critério da Presidência do Tribunal de 
Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça, por meio de ato específico, que disciplinará o regime de atendimento diferenciado de 
urgência para a localidade. 
Parágrafo único. O Comitê de Saúde se reunirá para monitorar a situação e subsidiar as decisões da alta administração do 

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 23. Compete a cada gestor das respectivas unidades de lotação do servidor o controle da produtividade do pessoal em 
teletrabalho. 
Art. 24. Casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e pela Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 25. Esta Portaria-Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
  
ANEXO I 

(Portaria-Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020) 
  
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO ÂMBITO DO 
PODER JUDICIÁRIO DO TOCANTINS 

  
Objetivo Geral 
- Apoiar o Poder Judiciário do Tocantins nos planos de Contingenciamento à Pandemia de Covid-19. 
Objetivos específicos 

- Consolidar material público de referência, de órgãos competentes nacionais e internacionais, sobre a COVID-19 e estratégiasde 
mitigação de riscos. 
- Orientar os gestores na gestão de riscos associados à transmissão pela COVID -19. 
- Orientar sobre identificação, notificação e encaminhamento oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana em parceria com 

os sistemas público e privado de saúde; 
- Orientar sobre medidas de proteção no ambiente de trabalho e atuação em diferentes categorias de risco. 
- Orientar sobre medidas de proteção junto aos magistrados e servidores terceirizados e prestadores de serviços. 
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 
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A redação partiu da necessidade de instituir protocolos para a retomada segura, baseando-se em pesquisas e nas 
recomendações existentes nos protocolos da Anvisa e Ministério da Saúde. 
1. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO 
Este eixo estabelece o protocolo com as medidas de prevenção para atendimento interno no âmbito do Poder Judiciário, com o 

objetivo de zelar pela segurança de magistrados, servidores e colaboradores. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- As metas e atividades a serem desempenhadas, neste período, serão acordadas entre o servidor e o gestor da unidade, com 
auxílio da chefia imediata, se for o caso, com estabelecimento de metas estruturadas e reuniões periódicas. O servidor em 

trabalho remoto deverá se apresentar a cada 15 dias na unidade de origem (ou por meio de videconferência), para restruturação  
do plano de trabalho e avaliação pela chefia imediata. 
- Caberá aos gestores de cada unidade, em comum acordo com os servidores, definir os integrantes de sua equipe que atuarão 
de modo presencial ou remoto. 

- Os gestores deverão estabelecer revezamento de servidores, colaboradores e estagiários, para as atividades que não possam 
ser prestadas à distância sem prejuízo de sua continuidade, a fim de se reduzir o número de pessoas no mesmo ambiente, 
permitindo assim um maior distanciamento entre as estações de trabalho, quando possível. 
- O trabalho remoto restringe-se às atribuições que possam ser realizadas nesta modalidade, designadas por ordens de serviço 

ou em plano de trabalho definido e monitorado pelo gestor da unidade. 
- Os servidores e colaboradores que executam atividades incompatíveis com o trabalho remoto poderão ser avaliados pelo chefe 
imediato, levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso. 
- A entrada de magistrados, servidores e colaboradores às unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário Tocantinense  

será condicionada ao uso de máscaras, à higienização precoce das mãos com álcool em gel 70% e à aferição de temperatura 
corporal, bem como a identificação através do uso de crachá. 
2. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO 
Este eixo estabelece as medidas de prevenção para o atendimento ao público externo, visando assegurar a satisfação dos 

jurisdicionado e a confiabilidade da sociedade em relação ao Poder Judiciário do Tocantins. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 
- Obrigatoriedade do uso de máscaras, para entrar e permanecer nas dependências do Poder Judiciário do Tocantins; 
- Os acessos às unidades judiciárias e administrativas estará condicionado ao cumprimento das medidas de segurança 

estabelecidas no eixo de segurança do trabalho; 
- Observar as regras de controle de acesso, estabelecidas no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, descrito no Eixo 
Segurança do Trabalho, 
- Redução do volume de pessoas que circulam diariamente nas unidades com o oferecimento de serviços por meio virtual; 

- Para o controle de reeducandos/processados, possibilitar que os referidos usuários externos tenham o referido controle, sem a 
necessidade de mensalmente se fazerem presentes no interior das secretarias criminais ou de execução de pena. 
3. PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Estabelece o controle de acesso às unidades administrativas e judiciárias, que devendo seguir as orientações estabelecidas no 

presente protocolo. 
MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 
Realizar controle de acesso ao público interno e externo por meio das seguintes medidas: 
- Impedir o acesso pessoas sem máscara; 

- Aferir a temperatura corporal de todos que adentrarem os prédios do Poder Judiciário do Tocantins. 
Obs: Sendo constatada temperatura acima de 37,8 °C, no caso do público externo, o mesmo deverá ser orientado de acordo 
com o protocolo de saúde estabelecido, devendo assim, ser proibida sua entrada nas dependências de qualquer prédio do Poder 
Judiciário Tocantinense. 

No caso de servidor com temperatura acima de 37,8 °C, o mesmo deverá ser encaminhado para o centro de saúde do Poder 
Judiciário para orientações e triagem, para fins de controle. Não sendo possível esse atendimento, a equipe de recepção deverá  
orientá-lo de acordo com os protocolos estabelecidos. 
- Identificar e notificar casos suspeitos de COVID-19; 

- Manter a higidez das instalações por meio do acesso controlado de acordo com os protocolos prescritos; 
- Subsidiar informações, para serem utilizadas nas decisões da alta administração; 
- Orientar as equipes de recepção, policiais e segurança para atendimento de acordo com os protocolos estabelecidos; 
- Distribuir EPI´s para a equipe das recepções e aqueles que atuam nas portarias. 

4. COMUNICAÇÃO 
Desenvolver e implementar uma comunicação clara e objetiva com os magistrados, servidores, estagiários e terceirizados, antes  
da retomada das atividades, com divulgação de materiais educativos e de conscientização. 
MEDIDAS ESTABELECIDAS 

- Comunicação interna dos protocolos de limpeza do ambiente de trabalho; 
- Caberá ao Centro de Comunicação Social do TJTO promover a ampla divulgação das orientações contidas nos protocolos 
estabelecidos, estimulando o uso de canais virtuais de atendimento aos públicos internos e externos; 
- Realizar campanhas de conscientização dos protocolos de saúde e biossegurança, como higiene das mãos, uso correto das 

máscaras e como deverão ser higienizadas as estações de trabalho, por meio de folders eletrônico ou similar; 
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- As divulgações deverão estar sempre em contínua atualização e em pontos estratégicos, possibilitando o acesso a todos os 
meios possíveis de comunicação; 
- Comunicação enfática das instruções: 
RESPONSABILIDADE DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, 

ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS 
- Os magistrados e os gestores das unidades deverão adotar medidas de prevenção à não propagação do novo Coronavírus, 
dando preferência às reuniões por videoconferência, admitindo-se as presenciais somente nos casos extremamente necessários 
e que sejam plenamente asseguradas as medidas de cautela definidas. 

- Manter-se sempre informado sobre os protocolos e diretrizes estabelecidas; 
- Em caso de sintomas sugestivos para COVID-19, tais como: tosse seca, dor de garganta, febre, dificuldade respiratória, 
diarréia, dor de cabeça, dor no corpo ou conviva com alguém que testou positivo, deverão informar imediatamente à chefia 
imediata, para que sejam tomadas as devidas providências. 

- Obedecer aos critérios de distanciamento social estabelecidos; 
- Aplicar as instruções quanto ao uso pessoal de máscaras e de objetos de uso pessoal. 
DISTANCIAMENTO SOCIAL NO TRABALHO - RESPONSABILIDADES TJTO 
Os servidores deverão ser detentores do cuidado consigo próprio e com o outro, devendo assim, no que for possível, auxiliar o 

Tribunal de Justiça na observância das seguintes responsabilidades: 
- Garantir o distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre as estações de trabalho; 
- Informar através de mídia visual o número máximo de pessoas nas salas, para que seja efetivo o distanciamento, em especial 
as salas de reuniões; 

- Controle de acesso ao público externo, permitindo somente aqueles essenciais ao andamento das atividades; 
- Revisar layouts e ambientes de trabalho, ajustando-os para atender às necessidades sociais de distanciamento – por exemplo, 
através do uso de barreiras físicas quando possível; 
- Modificar os espaços de café/cantina/refeitório para evitar aglomerações, informar a capacidade máxima de pessoas nesses 

ambientes; 
- Aderir a escalas de trabalho, quando não for possível o trabalho remoto; 
- Restringir acesso aos espaços de convivência, se houver; 
- Evitar o uso de elevadores; se utilizado, permitir apenas 1 pessoa por vez; 

- Regime de trabalho remoto para os grupos de Risco (Idosos, gestantes, cardiopatas, imunodreprimidos e portadores de 
doenças que sejam consideradas de risco para infecção pelo COVID-19); 
- É de responsabilidade dos magistrados, servidores, terceirizados e estagiários o uso de máscaras, obedecendo a manutenção 
e higienização das mesmas a cada uso ou descarte, se for o caso; 

- Obedecer ao distanciamento preconizado entre as pessoas; 
- Respeitar o layout dos ambientes de trabalho e evitar aglomerações; 
- Cumprir com os sinais indicativos de distanciamento social; 
- Disponibilizar dispenser de álcool (líquido ou gel a 70%) nos ambientes de trabalho. 

Na Recepção: 
- Disponibilizar álcool 70% gel e orientar os visitantes para a sua utilização; 
- Realizar a desinfecção da porta, cadeira, sofá e bebedouro, friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool 70% por 
três vezes, no início e no final do expediente; 

- Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, solução de hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação desinfetante, 
germicida ou sanitizante, duas vezes ao dia. 
Nos bebedouros de água: 
- Realizar desinfecção do equipamento com álcool 70% com frequência, em horários pré-estabelecidos; 

- Disponibilizar copos descartáveis junto ao bebedouro para o visitante/público externo; 
- Os colaboradores devem usar copos/garrafas de uso pessoal e individual, os quais devem ser higienizados com água e 
detergente, no mínimo uma vez por dia. 
Nas salas de reunião e de uso coletivo: 

- Disponibilizar álcool 70% gel na entrada destes setores e orientar para a sua utilização; 
- Realizar a desinfecção das mesas e cadeiras, friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool 70% ao final do 
período de uso e/ou a cada troca de evento; 
- Intensificar a limpeza do piso com água e sabão, solução de hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação desinfetante, 

germicida ou sanitizante. 
O vírus pode sobreviver e permanecer capaz de contágio por períodos diferentes em superfícies diferentes. O novo coronavírus 
sobreviveu por 72 horas (3 dias) no aço inoxidável e no plástico; no papelão, a sobrevida foi de 24 horas (1 dia); e no cobre, por 
4 horas. A estabilidade e a viabilidade para contágio do novo coronavírus foram objeto do estudo publicado no New England 

Journal of Medicine (NEJM) por pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa norte-americanos e do Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. 
Para evitar a proliferação do vírus dentro das dependências do Tribunal de Justiça, anexos e Comarcas é importante que o 
trabalhador ao realizar a limpeza, esteja devidamente paramentado com os EPI’s adequados, tais como: luva de borracha, 

avental, calça comprida, sapato fechado. 
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É importante reforçar a limpeza nos locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como maçanetas de portas, braços de 
cadeiras, telefones, bancadas, interruptor, bebedouros, impressoras. Aumentar as estações de lavagem das mãos e 
disponibilização do álcool em gel. Se possível manter os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. 
Montar um plano de limpeza, com escalas e cronograma definidos, para garantir a assepsia dos locais e que as regras com 

relação aos horários e procedimentos sejam cumpridas. Os sanitários coletivos utilizado para o público externo, deverão ter 
controle rigoroso de higienização, aumentando assim a frequência de limpeza. 
ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
Antes de chegar ao consultório: 

- O agendamento da consulta deverá ser feito de forma a minimizar o número de pessoas ao mesmo tempo na sala de espera. 
- Sugere-se realizar triagem de pacientes com sintomas respiratórios no agendamento. 
- “O senhor(a) ou seu acompanhante apresentam ou apresentaram nas últimas 72 horas tosse, dor de garganta, coriza, nariz 
entupido, diarréia febre ou ainda não está sentindo cheiro ou gosto das coisas?” 

Em caso afirmativo, sugerir a realização de pré-consulta por telefone com os médicos do Espaço Saúde para avaliar a 
necessidade do paciente ir ao consultório ou encaminhamento para atendimento no hospital. 
Em caso negativo, sugere-se o seguinte roteiro de orientações: 
- “Para proteger o senhor e os demais pacientes, solicitamos que todos os pacientes e acompanhantes venham de máscara para 

a consulta e que higienizem as mãos com o álcool gel, disponível na recepção assim que chegarem ao consultório”;  
- “Caso o senhor(a) comece a apresentar algum sintoma de resfriado até amanhã, solicitamos que entre em contato conosco 
antes de vir ao consultório para que possamos orientá-lo da maneira correta”; 
- “Para evitar aglomerações: chegue no horário agendado, evitando atrasar ou mesmo chegar com muita antecedência em sua 

consulta. Se possível, venha sem acompanhante. Estamos nos organizando para ter o mínimo de pessoas na sala de espera ao 
mesmo tempo”. 
Cabe ressaltar que pacientes com história de diagnóstico confirmado de COVID-19 há mais de 30 dias (considerar a data 
do primeiro PCR para SARS-COV-2 positivo ou tomografia de tórax com sugestão diagnóstica) e assintomáticos há mais 

de 7 dias, poderão ser atendidos seguindo-se o fluxo habitual. 
Adequações na estrutura da recepção do Espaço Saúde: 
- Os recepcionistas deverão utilizar máscara e no balcão será disponibilizado álcool para higienização das mãos; 
- As cadeiras deverão ser organizadas de forma a manter distância de 2 metros entre as pessoas. 

Durante a consulta: 
- Todos os profissionais deverão estar de máscara, cobrindo boca e nariz durante todo o tempo. Devem ser orientados a evitar 
tocar o rosto e retirar a máscara apenas quando necessário. Para a retirada deve-se higienizar as mãos antes e após e utilizar o 
elástico, sem tocar a parte da frente da máscara. 

- Higienizar a bancada da recepção e as cadeiras com álcool 70% de limpeza após cada uso por paciente diferente. Realizar o 
atendimento com as janelas abertas, se possível. O ar-condicionado pode ou não ficar ligado. 
- O médico e o paciente deverão usar máscara durante a anamnese. 
- Sugerimos uso de óculos de proteção ou face shield adicionalmente à máscara cirúrgica no exame físico de todos os pacientes 

- Vale lembrar que a principal via de transmissão é o contato com mucosas. Deve-se ter atenção à higienização do estetoscópio 
antes de levar as ogivas aos ouvidos. 
- Deve-se higienizar as mãos antes e após o exame físico e estar atento para não tocar a face com as mãos contaminadas 
enquanto examina o paciente. 

- Após cada consulta, deverão ser higienizadas com álcool 70% ou outro desinfetante todas as superfícies tocadas pelo paciente 
ou acompanhante: mesa de anamnese, cadeira, maca, balança, esfigmomanômetro, termômetro, etc. 
RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 
Diante das recentes informações epidemiológicas e publicações referentes ao COVID- 19 sabe-se que os profissionais de saúde 

bucal (cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal) e a prática odontológica implica em contato direto e próximo do 
cirurgião dentista e o paciente. 
Dessa forma, considerando os riscos de infecção e transmissão do COVID 19 pela exposição à saliva, sangue e outros fluidos 
corporais, através do manejo com instrumentais cortantes e equipamentos rotatórios que produzem aerossóis, foram 

enumeradas algumas medidas preventivas durante os atendimentos. 
MEDIDAS DE CONTROLE DO AMBIENTE ASSISTENCIAL 
- Recomenda-se a pré-checagem para o COVID-19, verificando e registrando sinais e sintomas. 
- Higienizar adequadamente as mãos, respeitando os cinco momentos de higienização. 

- Recomenda-se a realização de treinamentos sobre higienização das mãos para todos os profissionais. 
- Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar contato direto com fluidos corporais: profissionais da equipe 
deverão usar Avental/Jaleco, gorro, óculos de proteção facial, máscara e luvas. É importante lembrar que óculos de grau não são 
considerados equipamentos de proteção individual, pois não possuem as proteções laterais. 

- Recomenda-se que a equipe esteja adequadamente paramentada ao receber o paciente no consultório odontológico. 
- Em casos onde o paciente está em áreas de isolamento temporário, o profissional deverá usar máscara cirúrgica, gorro, luvas e 
óculos de proteção. 
- Em procedimentos onde serão gerados aerossóis, a máscara de escolha, que oferece maior proteção, deverá ser a N95 ou 

aPFF2. 
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- Retirar os Equipamentos de Proteção Individual antes de sair da sala. 
- Para evitar a contaminação, a equipe deve ser treinada quanto aos devidos cuidados na retirada dos equipamentos de proteção 
individual. As máscaras devem ser retiradas por suas tiras ou elásticos e não devem ser tocadas durante o procedimento ou 
colocadas/transportadas no pescoço e bolsos. 

- É fundamental retirar todos os adereços, como anéis, pulseiras, cordões, brincos e relógios para atender pacientes. 
- Atentar-se para a higienização de aparelhos celulares. 
Os Equipamentos de Proteção Individual, assim como todo o resíduo gerado no tratamento de pacientes, deverão ser 
descartados em “lixo infectante”.Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico para gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde da Anvisa. 
É fundamental que as lixeiras sejam de metal com tampa e pedal, devidamente identificadas como “lixo comum? e “lixo 
infectante?. Atenção aos materiais perfuro-cortantes que devem ser descartados no compartimento adequado. Realizar 
desinfecção rigorosa do ambiente (maçanetas, cadeiras, mesas, bancadas, computadores e periféricos) com álcool a 70%. 

- Evitar pacientes em sala de espera e aglomerações dentro da unidade. No consultório odontológico, recomenda-se evitar a 
entrada de acompanhantes, salvo em condições especiais. 
- Nas situações de apoio às equipes de recepção, durante o acolhimento ao usuário, deve ser observada a distância de, no 
mínimo, 1 (um) metro entre profissional-usuário. 

ANEXO II 
(Portaria-Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020) 
  
Levantamento do cenário de casos de COVID-19 entre servidores e magistrados 

  
O seguinte formulário estatístico de casos de COVID-19 tem por finalidade, realizar um levantamento do cenário epidemiológico 
dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
O que fornecerá subsídios para inovação das ações de cuidados com a saúde, diante da realidade atual. Tornando-se 

Imprescindível a sua participação. 
* Obrigatório 
1. Comarca/unidade 
______________________________________________ 

2. Idade 
______________________________________________ 
3. Você foi diagnosticado com COVID-19?* 
(    ) Sim 

(    ) Não 
4. Qual foi o período do diagnóstico para o COVID-19? 
(    ) de 1º a 30 de abril de 2020 
(    ) de 1º a 31 de maio de 2020 

(    ) de 1º a 30 de junho de 2020 
(    ) nenhuma das alternativas 
5. Você teve contato com alguém que testou positivo COVID-19? * 
(    ) Sim 

(    ) Não 
6. Se sua resposta acima foi sim, você ficou em isolamento? 
(    ) Sim 
(    ) Não 

7. Você tem cumprido as medidas de isolamento social? Entenda isolamento SOCIAL, a obediência e mudança de 
comportamento habitual em função do afastamento social, com atitudes como: não abraçar, não pegar na mão, não receber 
pessoas em casa, não se expor a locais com outras pessoas a não ser aquelas que moram com você. * 
(    ) Sim 

(    ) Não 
8. Situação de saúde * 
(    ) Diabetes 
(    ) Hipertensão 

(    ) Doenças Imunossupressoras (Lúpus, Artrite reumatóide, HIV/ AIDS e outras) 
(    ) Gestante 
(    ) Doenças respiratórias graves (ASMA, DPOC) 
(    ) Doença Renal Crônica Dialítica 

(    ) Câncer em tratamento com Quimioterapia, Radioterapia ou em uso de 
(    ) Imunossupressores 
(    ) Nenhuma das alternativas 
9. Caso seja do seu interesse e queira algum tipo de orientação, nos colocamos a disposição, para ajudá-lo. Para isso, 

necessitaremos do seu nome e telefone. * 
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Publique-se. Cumpra-se. 

 

  
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 30/06/2020, às 18:54, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

  

Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo 

Guimarães, Corregedor-Geral da Justiça, em 30/06/2020, às 20:10, conforme art. 1º, 
III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Flávia Afini Bovo 

 Diretor do Foro. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 

Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00106078420158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: INEIJAIM JOSÉ BRITO SIQUEIRA, CNPJ/CPF nº 
03146257475, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 

extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 

Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00047490920148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ALENCAR E BARREIRA LTDA, CNPJ/CPF nº 05865150000181, 
e seu sócio coobrigado: SANDRA BARREIRA CARDOSO, CNPJ/CPF nº 73604496187, INTIMADO para, caso queira, no prazo 
de 30 (trinta) dias oponha os respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 

determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 

Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00047490920148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: ADEMAR ARAÚJO DE ALENCAR, CNPJ/CPF nº 
50040529134, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 

nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 

Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 

Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00262098120168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado PAOLA GUERRA JARDIM DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 
00833979140, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 

nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 

Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 

Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00301890720148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado RUY ALBERTO PEREIRA BUCAR, CNPJ/CPF nº 19681518187, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 

anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00341549020148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado FRANCISCA DA CHAGAS SANTOS SILVA, CNPJ/CPF nº 

23879254320, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 

Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00344025620148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PEDRO ALVES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 09210792149, 

INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 

Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00367192220178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: REALIZE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA, CNPJ/CPF nº 

13930590000101, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 

Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00418969820168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: NEUSENIA PAULO MACHADO FRANCO REIS, CNPJ/CPF nº 

03858525170, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I  e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 

Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00437546720168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: VLADIMIR VILLAFANE DE ALMEIDA, CNPJ/CPF nº 

90840178115, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
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nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 

Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 

Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50025024320098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DIEGO CARVALHO DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 96128348149, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 

Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 

Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50026112320108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: E M N LEIME, CNPJ/CPF nº 06268061000110, e seu sócio 
coobrigado: ELEONORA MILAGRES DO NASCIMENTO LEIME, CNPJ/CPF nº 00556677676, INTIMADO para, caso queira, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 

digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50241480720128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SANDRA MARIA PIRES MILHOMEM, CNPJ/CPF nº 

33560072115, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_ Wagner Ferreira 

Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00205771120158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: APARECIDO SILVA DE MENDONCA, CNPJ/CPF nº 

62650858168, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 

Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00082919820158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: MARIA DO CARMO MENDES MAGALHAES., CNPJ/CPF nº 

68071248304, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
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nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00261482620168272729, que lhe 

move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: NELSON DOS SANTOS TAVARES, CNPJ/CPF nº 
38144298268, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 

nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00232129620148272729, que lhe 

move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: EUNILDE FERREIRA DE SOUZA, CNPJ/CPF nº 00423470175, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 

dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00027114820198272729, que lhe 

move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: MARIA IRIS DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 86974238134, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 

dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00015252920158272729, que lhe 

move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: ANTONIO AUGUSTINHO RODRIGUES MORAIS, CNPJ/CPF 
nº 03877009190, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 

manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00000819220148272729, que lhe 

move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: ANDRESSA KELY NASCIMENTO ROCHA, CNPJ/CPF nº 
00946031118, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 

nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
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Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00339219320148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: ANTONIO VIANA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 82951896204, 

INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II,  do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 

Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00351932520148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: ZEDEQUIAS PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 

68721234272, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 

Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00171356620178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: MARIA SILVA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 61320811191, 

INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 

Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00241725220148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o EXECUTADO: JURACY DA FONSECA RIBEIRO, CNPJ/CPF nº 

44148763115, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 

Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPÓLIO DE MIRAMON JOSE DE SANTANA, CPF/CNPJ: 146.682.462-
04, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0052686-39.2019.8.27.2729, 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). 20190000313, 
inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190000314, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190000315, 
inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
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24.428,59 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta 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, 7 de janeiro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 

forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NILSON ROCHA DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 49400789149, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0054877-57.2019.8.27.2729, 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). 20190016310, inscrita em 

06/03/2017, referente ao IPTU; 20190016311, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190016312, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190016313, inscrito em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190016314, inscrita em 
06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.421,44 (Dois Mil e 
Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Quatro 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 Civi l, 
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, 7 de janeiro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARINALVA PEREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 742.612.311-15, por estar 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0046666-32.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-1798/2019, inscrita em 
11/04/2019, referente ao PGE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 21.623,50 (vinte e um 

mil seiscentos e vinte e tres reais e cinquenta 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, 8 de 
janeiro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 

autos de Execução Fiscal nº 00157456120178272729,  proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em face de GLEICE 
ALMEIDA GALVÃO, CNPJ/CPF nº 63485915149, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 53 dos autos em epígrafe, 
a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 

prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito” Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651.” 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00459287820188272729,  proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em face de GLAUCIA 

FERREIRA NUNES, CNPJ/CPF nº 28148371172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 28 dos autos em epígrafe, 
a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, 
inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 

constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento 
dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no 
âmbito administrativo.  Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se.Palmas, data certificada pelo 
sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito” Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 5000001-27.2020.8.27.2731 

Acusado: EDIVALTO PIRES CAVALCANTE 
Infração;Artigo 180, caput, do Código Penal 
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 60 (sessenta) 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 EDIVALTO PIRES CAVALCANTE Filiação:MARIA OSMARINA CAVALCANTE LUZ DA SILVA  e LUIZ 
PIRES DA SILVA Naturalidade:MIRACEMA-TO. Data do Nascimento:18/04/1972, 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 DE 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita:Ante o exposto, 
com fulcro nos artigos 685 do Código de Processo Penal e 109 da Lei 7.210/84, DECLARO EXTINTA, pelo efetivo cumprimento, 
a Pena imposta ao reeducando nos autos da(s) presente(s) execução(ões) penal(is).conhecimento de todos é passado 

opresente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, aos 07 de Janeiro 2021. (07/01/2021). Eu (Angel Yuri Marques Meneses)- Suporte técnico-CEPEMA que digitei e 
subscrevi. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL Nº 460818 -  EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, MM. Juiz 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 Execução Fiscal – Processo: n°0007385-21.2014.827.2737 - 
chave: 415626208914  requerida AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL- ANP , valor da 
causa R$: 90.482,98.  Por este meio CITAR os executado DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO SERRA AZUL LTDA 
(07.061.228/0001-30), na pessoa de seu Sócio PAULO DONIZETI FERRACINI conforme despacho transcrito: “’Sendo assim, 
levando em consideração que a execução fiscal foi redirecionada e o endereço encontrado no evento 76 é o mesmo informado 

na inicial, DEFIRO o pedido de citação por edital do sócio PAULO DONIZETI FERRACINI’’. CITAR na pessoa de seu Sócio 
PAULO DONIZETI FERRACINI , atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da presente ação e querendo 
no prazo de três dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. 
Advertência: 1. Não pagamento da dívida implicará em penhora ou arresto de bens conhecidos do devedor e suficiente para 

garantir o adimplemento da obrigação, preferencialmente daqueles dados em garantia hipotecária (CPC, art. 655, § 1º) ou 
indicado na inicial; 2. Avaliação: dos bens constritados e intimação do executado e seu cônjuge, se casado for; 3. O executado 
poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16 da Lei 6830/80, 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 seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte (06/04/2020). Eu, 
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Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar 
do fórum local. Porteira dos Auditórios –Técnica judiciária –  16/12/2020 - Lucimara Pereira Cardoso. 
 
EDITAL Nº 1912697 - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

O Doutor LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, MM. Juíza de Direito Auxiliar 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, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0007153-33.2019.8.27.2737/TO 
Chave -  - AUTOR: AURORA RODRIGUES DOS SANTOS - ADVOGADO: DENIZE SOUZA LEITE (DPE) AUTOR: ALDEMAR 

VIRISSIMO DOS SANTOS - ADVOGADO: DENIZE SOUZA LEITE (DPE). RÉU: ANA PEREIRA AIRES DOS SANTOS, CITAR 
Por este meio CITAR a requerida ANA PEREIRA AIRES DOS SANTOS, brasileira, casada, do lar, Título de Eleitor nº 15.046 – 
28ª Zona, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência da presente ação e querendo, responder nos termos da 
presente demanda no prazo de 15 (quinze) dias, com advertência de que, na falta, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor.,  para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da le i. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e vinte (16/12/2020). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. - LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS Juiza 
de Direito 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 – 17/12/2020. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 29/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 07 de janeiro de 2021 
Dispõe sobre o exercício dos trabalhos presenciais e adoção de medidas emergenciais de prevenção ao contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 

Dr. ADHEMAR CHÚFALO FILHO, Juiz de Direito, Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional - TO, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO as disposições dadas pela Portaria Conjunta Nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de janeiro de 2021; 
CONSIDERANDO o atual cenário do quadro de saúde pública em que se verifica o aumento da proliferação do contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19) no Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO  a prerrogativa do Diretor do Foro em adotar medidas restritivas a partir dos parâmetros de casos confirmados 
na localidade, conforme dados fornecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e/ou órgãos oficiais de saúde, 
comunicando as providencias adotadas à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal; 

CONSIDERANDO a indispensabilidade da prestação de serviços que demandam a presença física de servidores nesta 
Comarca, considerando a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições mínimas para 
sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e 
usuários em geral; 

RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer o exercício das atividades presenciais na Comarca de Porto Nacional, seguindo o percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento) da equipe de trabalho em cada juízo, deixando a critério da chefia imediata o rodízio entre os servidores em 
regime de teletrabalho, restando necessária a presença de no mínimo 01 servidor em cada unidade, até o dia 31 de janeiro de 

2021. 
Parágrafo único: O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho até nova 
determinação, ressaltando a autorização do trabalho remoto por servidores que se enquadrarem no grupo de risco, estando os 
mesmos, subordinados a fiscalização de produtividade pela chefia imediata. 

Art. 2º Os atendimentos continuarão sendo realizados exclusivamente por meios eletrônicos, exceto em casos excepcionais, 
permitindo-se a entrada individual dos usuários externos para cada unidade judicial com controle de fluxo pela portaria do prédio 
da Comarca, exceto em casos justificáveis, como a realização de audiências. 
Parágrafo único: O atendimento presencial continua sendo condicionado aos protocolos sanitários, tais como a utilização 

obrigatória de máscara de proteção, aferimento de temperatura corporal, distanciamento social mínimo de 1,5m e higienização 
das mãos com álcool em gel. 
Art. 3º A realização de audiências presenciais segue as disposições estabelecidas pela Portaria Nº 1599/2020 - 
PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 31 de agosto de 2020. 

Art. 4º Considerando a situação de excepcionalidade, fica a remessa de Mandados Judiciais à CEMAN restrita aos casos 
considerados de urgência, até o dia 31 de janeiro de 2021. 
Art. 5º Ficam revogadas as disposições contrárias a presente Portaria. 
Art. 6º Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, em Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos sete (07) dias do mês de janeiro (01) do 
ano de dois mil e vinte um (2021). 
Publique-se. Cumpra-se. 

ADHEMAR CHÚFALO FILHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, 

S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de  
APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA CONSISTENTE EM AFASTAMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR E OBRIGAÇÃO DE 
FAZER COM PEDIDO LIMINAR autuada sob o nº 0003192-38.2020.827.2741, proposta PELO O MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DO TOCANTINS em desfavor de ANTÔNIO NETO DEUS DE SOUSA E RÉULA DA SILVA SOUZA, sendo o 
presente, para CITAÇÃO a parte requerida ANTÔNIO NETO DEUS DE SOUSA, com endereço em local incerto e não sabido, 
com prazo de 15 dias, para que fique ciente do teor da petição inicial, evento 1, bem como, para querendo, contestar o 
pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme parte conclusiva a seguir transcrita: Ante o exposto, com fundamento nos artigos 

157 e 101, IX, do E.C.A., DEFIRO o pedido formulado, para o efeito de DECRETAR LIMINARMENTE a suspensão do poder 
familiar dos requeridos ANTÔNIO NETO DEUS DE SOUSA, e RÉULA DA SILVA SOUZA MOTA com relação ao WEVERTON 
SOUSA DE DEUS, e CONCEDER a GUARDA PROVISÓRIA da criança a Lourdes da Silva Souza Mota, do qual passa a ser 
dependente para todos os fins e efeitos de direito, o que faço com suporte nos arts. 33 e seguintes do ECA. I – LAVRE-SE o 

respectivo termo de guarda, devendo a parte autora ser intimada para assiná-lo em Cartório desta Vara. II – CITE-SE e INTIME-
SE a parte requerida para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias. III – Apresentada a contestação, INTIME-
SE a parte autora para, querendo, impugnar em réplica, no prazo de 15 dias. IV – Impugnada a contestação ou em caso de 
revelia, INTIME-SE o GGEM, na forma da Instrução Normativa nº 02/2019, para a realização de estudo psicossocial por 

profissional credenciado pelo GGEM, o qual deverá ser elaborado a partir de dados coletados no ambiente familiar do(a) infante 
e das partes envolvidas, devendo conter a descrição e a análise de aspectos relevantes para o deslinde do caso.  FIXO o prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da remessa dos autos, para apresentação do respectivo relatório em Juízo. V – Apresentados os 
estudos pelo GGEM, INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

especificarem as provas que pretendem produzir, arrolando testemunhas (se for o caso), qualificando-as, ou pedirem o 
julgamento antecipado da lide, fazendo as considerações finais que lhe aprouverem. VI – Por fim, após o prazo acima, havendo 
requerimento de prova oral, venham conclusos para o localizador CLS SANEAMENTO. Do contrário, não havendo requerimento 
de prova oral, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para parecer final de mérito, no prazo de 30 (trinta) dias. Ao final, venham 

conclusos para sentença no localizador CLS SENTENÇA FAMÍLIA/INFÂNCIA. O oficial de justiça poderá se valer das 
prerrogativas do art. 212, §2º do CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Wanderlândia-TO, data certificada pela assinatura 
eletrônica. (Ass.) José Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado 01 (uma) vez no Diário da Justiça, fluindo o prazo para contestar a partir da publicação. 

Tudo em conformidade com a decisão evento 3. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do 
Tocantins, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório 
Cível, que digitei e subscrevi.  
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

3ª Vara Cível  
DESAPROPRIAÇÃO Nº 0020611-10.2020.8.27.2729/TO 

AUTOR: ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 
RÉU: JOSINA MILHOMEM MELLO SILVA 
RÉU: JOÃO BOSCO DRUMOND MELLO SILVA 
EDITAL Nº 1845721 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TERCEIROS - PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor MANUEL DE FARIA REIS NETO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3ª 
Vara Cível tramita os autos 0020611-10.2020.827.2729 proposta por ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A, CNPJ: 32655445000104 em desfavor de JOSINA MILHOMEM MELLO SILVA, CPF: 26426013153 e JOÃO BOSCO 
DRUMOND MELLO SILVA, CPF: 15512436600, cujo objeto pretende a requerente, concessionária de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica, a instituição de servidão administrativa para construção e instalação da Linha de Transmissão 
“230 kV Dianópolis II – Palmas Chapada I” na área de 0,1481ha e 0,3914ha, somando 0,5395ha do imóvel objeto da matrícula 

n.º 97.645 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas – TO e; a área de 0,5434ha do imóvel objeto da Matricula n.º 97.646 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Palmas – TO, avaliada pela autora em R$ 53.236,22 (cinquenta e três mil duzentos e trinta e 
seis reais e vinte e dois centavos), tendo sido depositada previamente pela parte autora o valor de R$53.236,22 (cinquenta e três 
mil duzentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos). Sendo o presente edital com a finalidade de intimar terceiros 

interessados para que tomem ciência dos termos da ação supramencionada (ART 34 dec 3365/41), bem como para que, 
querendo, possam impugnar a titularidade da área objeto da desapropriação ou requerer o que for de direito, no prazo de 
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10 dias, contados a partir do término do prazo do edital, que será afixado e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, em 03/12/2020. Eu, KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI, 
Diretora de Secretaria da 3ª Vara Cível, digitei e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz de Direito, abaixo lançada. 
 

PALMAS 
3ª Vara Cível  

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0016388-14.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 

RÉU: ANA LUCIA MENDES BORGES 
RÉU: VALTER BORGES 
EDITAL Nº 1846255 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TERCEIROS - PRAZO DE 10 DIAS 

O Doutor MANUEL DE FARIA REIS NETO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3ª 
Vara Cível tramita os autos 0016388-14.2020.827.2729 proposta por ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA 
S.A, CNPJ: 32655445000104 em desfavor de ANA LUCIA MENDES BORGES, CPF: 60156236168 e VALTER BORGES, CPF: 

13383418120, cujo objeto pretende a requerente, concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, a 
instituição de servidão administrativa para construção e instalação da Linha de Transmissão “230 kV Dianópolis II – Palmas 
Chapada I”, conforme laudo de avaliação, planta e memorial descritivo a implantação da Linha de Transmissão, localizada no 
Estado do Tocantins, irá atingir a área de 1,0519ha da propriedade constante na Matricula n.º 57.811 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Palmas - TO, assim descrita: um lote de terras para construção urbana de número 17, da quadra 57-A, 
situado à Rua Bálsamo, do Loteamento Morado do Sol I, Taquaralto, situada no Município de Palmas - Tocantins, avaliada pela 
autora em R$ 35.484,42 (trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), tendo sido 
depositada previamente pela parte autora o mesmo. Sendo o presente edital com a finalidade de intimar terceiros 

interessados para que tomem ciência dos termos da ação supramencionada (ART 34 dec 3365/41), bem como para que, 
querendo, possam impugnar a titularidade da área objeto da desapropriação ou requerer o que for de direito, no prazo de 
10 dias, contados a partir do término do prazo do edital, que será afixado e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, em 03/12/2020. Eu, KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI, 

Diretora de Secretaria da 3ª Vara Cível, digitei e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz de Direito, abaixo lançada. 
 

PALMAS 
3ª Vara Cível  

DESAPROPRIAÇÃO Nº 0016659-23.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 
RÉU: WALFREDO ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO 
EDITAL Nº 1820855 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TERCEIROS - PRAZO DE 10 DIAS 
O Doutor MANUEL DE FARIA REIS NETO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3ª 
Vara Cível tramita os autos 0016659-23.2020.827.2729 proposta por ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A, CNPJ: 32655445000104 em desfavor de WALFREDO ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO, CPF: 053.135.891-72, cujo 
objeto pretende a requerente, concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, a instituição de servidão 
administrativa para construção e instalação da Linha de Transmissão “230 kV Dianópolis II – Palmas Chapada I” irá atingir a área 
de 0,4314ha na propriedade objeto da Matricula n.º 109.131 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas - TO, assim descrita: 

IMÓVEL: Fração ideal de 1,5625% correspondendo a 85,376 m² da area do terreno, referente a futura unidade autonoma 
denominada Apartamento 207, Bloco B, do Condomínio “Edíficio Residencial Serra Dourada”, avaliada pela autora em R$ 
10.309,51, tendo sido depositada previamente pela parte autora o mesmo valor. Sendo o presente edital com a finalidade de 
intimar terceiros interessados para que tomem ciência dos termos da ação supramencionada (ART 34 dec 3365/41), bem como 

para que, querendo, possam impugnar a titularidade da área objeto da desapropriação ou requerer o que for de direito, no prazo 
de 10 dias, contados a partir do término do prazo do edital, que será afixado e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, em 29/09/2020. Eu, KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI, 
Diretora de Secretaria da 3ª Vara Cível, digitei e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz de Direito, abaixo lançada. 

 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 1, de 7 de janeiro de 2021 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em exercício, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 
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21.0.000000143-8, resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Milena Torres Coelho do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Ângela 
Prudente. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Presidente em exercício 

 

Portarias 
Portaria Nº 15, de 07 de janeiro de 2021 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em exercício, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 
20.0.000027085-8, 

RESOLVE: 
Art. 1º Colocar a servidora Ranyere D’Christie Jacevicius, Técnica Judiciária, à disposição da Comarca de Tocantinópolis, no 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 

Presidente em exercício 
 

Portaria Nº 16, de 07 de janeiro de 2021 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, em exercício, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 

20.0.000027085-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar a servidora Harthemiza Katiene de Fátima da Silva Lima, Técnica Judiciária, para prestar serviços neste 
Tribunal de Justiça a partir de 1º de janeiro de 2021. 

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

Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Presidente em exercício 

 
Portaria Nº 26, de 07 de janeiro de 2021 
A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Renata Teresa da Silva Macor, titular da 2ª Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Araguaína, para, sem prejuízo de suas funções, responder pelo Juizado Especial Cível da Comarca 
de Araguaína, no período de 8 a 22 de janeiro de 2021. 

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

Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Presidente em exercício 

 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 

Portaria Nº 1/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de janeiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 

Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 239/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000003949-8, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Futura Tecnologia - Ltda, que tem por objeto a aquisição de solução de 
videoconferência, contemplada com hardware, software, suporte técnico e garantia, para atender as demandas do Poder 

Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar o servidor Richard Capitanio, matrícula nº 354002, como gestor do contrato nº. 239/2020, e o servidor Danillo 
Lustosa Wanderley, matrícula nº 187237, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 

Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de janeiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 239/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000003949-8, celebrado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Futura Tecnologia - Ltda, que tem por objeto a aquisição de solução de 
videoconferência, contemplada com hardware, software, suporte técnico e garantia, para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 

Art. 1º Designar o servidor Wagner William Voltolini, matrícula nº 292635, como fiscal técnico do contrato nº. 239/2020, e o 
servidor Robson Andrade Venceslau, matrícula nº 352785, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 

Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal técnico comunicará ao gestor, 
que notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 3/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de janeiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 239/2020, referente ao 

Processo Administrativo 20.0.000003949-8, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Futura 
Tecnologia - Ltda, que tem por objeto a aquisição de solução de videoconferência, contemplada com hardware, software, suporte 
técnico e garantia, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 

supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DTINF Danillo Lustosa Wanderley 187237 

DTINF Luciano dos Santos Ramiro 263644 

DIADM / DPATR Joana Darc Batista Silva 352416 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 

Portaria Nº 2349/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 234/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000002674-4, celebrado por este 

Tribunal de Justiça e a empresa Sobral Chaves e Carimbos Ltda - EPP, que tem por objeto a aquisição de carimbos para atender 
as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula nº 185439, como gestor do contrato nº 234/2020, e o 

servidor Neilimar Monteiro de Figueiredo, matrícula nº 155843, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 

regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 

Portaria Nº 2365/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 

Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 237/2020, referente ao Processo Administrativo 19.0.000039603-9, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Ensercon Ltda - ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva mensal permanente e chamada de emergência, incluindo o 

fornecimento de materiais, peças, componentes e acessórios, de transformadores, disjuntores, seccionadoras, reles de proteção, 
capacitores, grupos geradores e demais equipamentos de energia elétrica em cabines abrigadas, existentes nos prédios do 
Tribunal de Justiça, da Comarca de Araguaína, da Comarca de Guaraí, da Comarca de Palmas e da Comarca de Porto Nacional, 
todos no Estado do Tocantins. 

RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 237/2020, e o servidor Ruto 
César Moreira Costa, matrícula 199325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 

Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2366/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de dezembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 237/2020, referente ao Processo Administrativo 19.0.000039603-9, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Ensercon Ltda - ME, que tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de manutenção preventiva, preditiva e corretiva mensal permanente e chamada de emergência, incluindo o fornecimento de 
materiais, peças, componentes e acessórios, de transformadores, disjuntores, seccionadoras, reles de proteção, capacitores, 
grupos geradores e demais equipamentos de energia elétrica em cabines abrigadas, existentes nos prédios do Tribunal de 
Justiça, da Comarca de Araguaína, da Comarca de Guaraí, da Comarca de Palmas e da Comarca de Porto Nacional, todos no 

Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Lindomar Jose da Cunha, matrícula nº 352230, como fiscal do contrato nº. 237/2020, para, nos 
termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, 

acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4878 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021 49 

 

 

 

Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Atas 

 
ATA DA 4ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 009/2020 

PROCESSO Nº 19.0.0000039588-1 

Aos 08 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (08/01/2021), às 13:30 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniram-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 443/2020,  de 11 de março 
de 2020, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4695 de 12 de março de 2020 e a servidora Wilma Virgínia Alves Ribeiro Assis , 

engenheira civil da Diretoria de Infraestrutura e Obras desta Corte de Justiça, referente à sessão de continuação da 
Concorrência nº 009/2020, que visa a contratação de empresa especializada em engenharia para execução da Reforma 
do Fórum da Comarca de Wanderlândia/TO, conforme consignado na sessão anterior (17/12/2020) e registro em ata acostada 
ao evento 3491783. Registro que compareceu a esta sessão somente o representante legal da empresa licitante  

CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ n° 08.639.717/0001-90, empresa de pequeno porte, 
representada neste ato por Paulo Edgar Tavares, portador do RG nº. 985.034 SSP/PI e CPF nº. 290.791.363-67, Telefone (63) 
3215.5005 / 9.8428.2660, e-mail: leo@leonsistemasconstrutivos.com.br. Aberta a sessão pelo Presidente da CPL em seguida foi 
informado pelo mesmo que após análise das planilhas de preços pela equipe de apoio técnico foi verificado que todas atenderam 

às exigências do instrumento convocatório, restando, portanto classificadas na etapa final as seguintes empresas: 1º Lugar – 
MENEZES IND. E COM. LTDA – ME no valor global de R$ 447.311,80  (Quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e onze 
reais e oitenta centavos); 2º Lugar – ISM ENGENHARIA EIRELI no valor global de R$ 466.885,79 (Quatrocentos e sessenta 
e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos); 3º Lugar – LIMA E LINDENBERG 

MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA no valor global de R$ 507.345,11 (Quinhentos e sete mil, trezentos e quarenta e 
cinco reais e onze centavos); 4º Lugar – CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI no valor global de R$ 
526.577,98 (Quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos); 5º Lugar – 
MORAIS E MOREIRA LTDA no valor global de R$ 542.459,30 (Quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinqüenta 

e nove reais e trinta centavos). Registra-se que, o prazo para interposição de recurso tem seu termo inicial no dia 11.01.2021, 
e termo final no dia 15.01.2021, em havendo recurso, dar-se o inicio do prazo para contrarrazões no dia 18.01.2021, 
independente de notificação, finalizando no dia 22.01.2021. Informamos que os autos poderão ser solicitados através do email: 
cpl@tjto.jus.to ou direto na secretaria da CPL aqueles que assim desejarem, bem como que a presente Ata será divulgada no 

site desta Corte de Justiça, bem como publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Ratificamos ainda que toda e quaisquer 
convocações/chamamentos para os atos deste processo serão realizados via e-mails das licitantes, bem como através do sitio 
deste Tribunal de Justiça, os quais foram informados na 1ª sessão. Registra-se ainda que o membro titular Paulo Vitor Gutierrez 
de Oliveira foi substituído nesta sessão pelo membro suplente Agno Paixão Saraiva, devido a redução de 25% de usuários 

internos conforme estabelecido na Portaria Conjunta n.º 02/2021, de 07/01/2021. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi 
encerrada às 14:00 hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação, Apoio Técnico e pelo licitante presente. 

Moacir Campos de Araújo 

Presidente da CPL 
Pauline Sabará Souza 

Secretária da CPL 
Agno Paixão Saraiva 

Membro da CPL – suplente 
Wilma Virgínia Alves Ribeiro Assis 

Engenheira Civil 
Empresas: 

  
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 

Paulo Edgar Tavares 
ISM ENGENHARIA EIRELI 
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Mário Roberto Bueno Filho (ausente) 
LIMA E LINDENBERG MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 

Luiz Monteiro Lindenberg (ausente) 
MENEZES IND. E COM. LTDA – ME 

Marcos Humberto de Lima Teles de Menezes (ausente) 
MORAIS E MOREIRA LTDA 

Ricardo Magalhães Ferreira (ausente) 
  

 
ATA DA 3ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 008/2020 – 1ª Republicação 

PROCESSO Nº 19.0.000032546-8 
Aos 08 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (08/01/2021), às 14:30 horas, em sessão pública, na sala da 

Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniram-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 443/2020,  de 11 de março 
de 2020, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4695 de 12 de março de 2020, referente à continuidade do julgamento com a 
abertura do envelope de propostas de preços da Concorrência nº 008/2020-1ª Republicação – Contratação de empresa 

especializada para execução da Reforma do Fórum da Comarca de Palmeirópolis/TO, conforme consignado na sessão 
anterior (14.12.2020) e registro em ata. Compareceram a presenre sessão os representantes legais das empresas licitantes: 1 – 
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ Nº. 08.639.717/0001-90, empresa de pequeno porte, 
representada neste ato por Paulo Edgar Tavares, portador do RG nº. 985.034 SSP/PI e CPF nº. 290.791.363-67, Telefone (63) 

3215.5005 / 9.8428.2660, e-mail: leo@leonsistemasconstrutivos.com.br; e 2 – MENEZES IND E COM LTDA – ME, 
microempresa, representada neste ato por Marcos Humberto de Lima Teles de Menezes, portador do RG nº. 449.459 SSP/TO 
e CPF nº. 845.874.153-91, Telefone (63) 3217-5205/(63) 99950-3041, e-mail: 
renascenceplanejados@gmail.com/humbertobabumzinho@uol.com.br; Registra-se que restaram habilitadas na fase anterior as 

seguintes licitantes: 1 – CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI; 2 – PCR PROJETOS CONSTRUÇÃO 
CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELÉTRICA EIRELI; 3 - ISM ENGENHARIA EIRELI ,  4- MORAIS E MOREIRA 
LTDA, 5- MENEZES IND E COM LTDA – ME, e 6-  ELIS CONSTRUÇÕES e  TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME. 
Declarada aberta a sessão, o Presidente da Comissão de Licitação, informou aos presentes que transcorrido o prazo recursal da 

fase de habilitação sem que houvesse interposição de recurso, em ato contínuo, procederia à abertura das propostas de preços 
(envelope n.º 02) das licitantes habilitadas. Abertos os envelopes n.º 02, verificou-se que as empresas apresentaram os 
seguintes valores, por ordem crescente: 1º Lugar - ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME, no 
valor de R$ 559.723,92 (quinhentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos). 2º Lugar - 

MENEZES IND. E COM. LTDA – ME, no valor de R$ 589.935,69 (quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco 
reais e sessenta e nove centavos); 3º Lugar - ISM ENGENHARIA EIRELI, no valor de R$ 602.199,22 (seiscentos e dois mil, 
cento e noventa e nove reais e vinte e dois centavos); 4º Lugar - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, 
no valor de R$ 656.455,98 (seiscentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e oito centavos); 

5º Lugar - PCR PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELÉTRICA EIRELI, no valor de R$ 
683.516,78 (seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos); 6º Lugar - MORAIS E 
MOREIRA LTDA,  no valor de R$ 734.529,85 (setecentos e trinta e quatro mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco 
centavos). Após, as propostas de preços foram franqueados aos presentes para conferência e rubrica. Em seguida, o Presidente 

da CPL suspendeu a presente sessão para análise e conferência das planilhas de preços (envelope nº 02), as quais serão 
submetidas à equipe de apoio técnico, oportunidade em que remarcou nova sessão para o dia 12/01/2021, às 13:30 horas 
(horário de Brasília), no mesmo local, ficando todos desde já notificados para comparecem. Reafirmamos que todas as 
comunicações aos licitantes referentes a esta licitação será processada através dos e-mails constantes na Ata da 1ª sessão, os 

quais foram fornecidos e conferidos pelos representantes das empresas. Informo também que todas as Atas serão publicadas no 
Diário da Justiça e disponibilizadas no sítio deste Tribunal de Justiça. Registra-se ainda que o membro titular Paulo Vitor 
Gutierrez de Oliveira foi substituído nesta sessão pelo membro suplente Agno Paixão Saraiva, devido à redução de 25% de 
usuários internos como forma de contenção da pandemia de COVID-19, conforme estabelecido na Portaria Conjunta n.º 02/2021, 

de 07/01/2021.  Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 15:10 hs e lavrada a presente ata, que lida e 
aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Agno Paixão Saraiva 
Membro da CPL – suplente 

Empresas: 
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 

Paulo Edgar Tavares 
ISM ENGENHARIA EIRELI, 

Mário Roberto Bueno Filho (ausente) 
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MORAIS E MOREIRA LTDA 
Ricardo Magalhães Ferreira (ausente) 

PCR PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELÉTRICA EIRELI 
Fernanda Salgado Lopes 

MENEZES IND E COM LTDA – ME 
Marcos Humberto de Lima Teles de Menezes 

ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME 
Sem Credenciamento 

 
ATA DA 4ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2020 

PROCESSO Nº 19.0.0000032545-0 
Aos 08 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (08/01/2021), às 15:30 horas, em sessão pública, na sala da 

Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniram-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 443/2020,  de 11 de março 
de 2020, publicada no Diário da Justiça sob o nº 4695 de 12 de março de 2020 e a servidora Wilma Virgínia Alves Ribeiro Assis , 
engenheira civil da Diretoria de Infraestrutura e Obras desta Corte de Justiça, referente à sessão de continuação da 

Concorrência nº 013/2020, que visa a contratação de empresa especializada em engenharia para execução da Reforma 
do Fórum da Comarca de Paranã/TO, conforme consignado na sessão anterior (17/12/2020) e registro em ata acostada ao 
evento 3491793. Registro que nenhum representante legal compareceu a presente sessão. Aberta a sessão, o Presidente da 
CPL informou que após análise das planilhas de preços pela equipe de apoio técnico foi verificado que as empresas licitantes 

GÁVEA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI e LIMA E LINDENBERG MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-
EPP deixaram de apresentar os encargos sociais (Anexo IX do edital) anexo à planilha de custo de composição analítica, 
conforme exigido no item 8.2 do Anexo I do Edital (Projeto Básico) restando suas propostas desclassificadas do 
presente certame, às demais empresas licitantes MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME, ELIS CONSTRUÇÕES, 

TERRAPLANAGEM E TRASNPORTE LTDA-ME, ISM ENGENHARIA EIRELI E MORAIS & MOREIRA CONSULTORIA E 
ENGENHARIA LTDA, atenderam às exigências do instrumento convocatório, restando portanto classificadas para o presente 
certame, cujo resultado assim se mostrou, por ordem crescente: 1º Lugar - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME, no valor de R$  
642.876,54 (Seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos); 2º Lugar – 

ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRASNPORTE LTDA-ME, no valor de R$ 650.140,98 (Seiscentos e cinqüenta 
mil, cento e quarenta reais e noventa e oito centavos); 3º Lugar - ISM ENGENHARIA EIRELI, no valor de  R$ 663.151,89 
(Seiscentos e sessenta e três mil, cento e cinqüenta e um reais e oitenta e nove centavos) e 4º Lugar – MORAIS & MOREIRA 
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA,  no valor de R$  819.550,81 (Oitocentos e dezenove mil, quinhentos e cinqüenta reais 

e oitenta e um centavos). Registra-se que, o prazo para interposição de recurso tem seu termo inicial no dia 11.01.2021, e termo 
final no dia 15.01.2021, em havendo recurso, dar-se o inicio do prazo para contrarrazões no dia 18.01.2021, independente de 
notificação, finalizando no dia 22.01.2021. Informamos que os autos poderão ser solicitados através do email: cpl@tjto.jus.to ou 
direto na secretaria da CPL aqueles que assim desejarem, bem como que a presente Ata será divulgada no site desta Corte de 

Justiça, bem como publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Ratificamos ainda que toda e quaisquer convocações/chamamentos 
para os atos deste processo serão realizados via e-mails das licitantes, bem como através do sitio deste Tribunal de Justiça, os 
quais foram informados na 1ª sessão. Registra-se ainda que o membro titular Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira foi substituído 
nesta sessão pelo membro suplente Agno Paixão Saraiva, devido à redução de 25% de usuários internos como forma de 

contenção da pandemia COVID-19, conforme estabelecido na Portaria Conjunta n.º 02/2021, de 07/01/2021. Nada mais 
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 16:00 hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Apoio. 

Moacir Campos de Araújo 

Presidente da CPL 
Pauline Sabará Souza 

Secretária da CPL 
Agno Paixão Saraiva 

Membro da CPL – suplente 
Wilma Virgínia Alves Ribeiro Assis 

Engenheira Civil 
Empresas: 

ISM ENGENHARIA EIRELI 
Mario Roberto Bueno Filho (ausente) 

MORAIS & MOREIRA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 
Ricardo Magalhães Ferreira (ausente) 

CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP 
Paulo Edgar Tavares (ausente) 

GÁVEA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI 
Yan Fermandes Gabino (ausente) 

LIMA E LINDENBERG MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 
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Luiz Monteiro Lindenberg (ausente) 
MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME 

Humberto Teles de Menezes (ausente) 
ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRASNPORTE LTDA-ME 

Thalles Teixeira Nascimento Oliveira Mota (ausente) 
 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos 

 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 361/2020  
PROCESSO 20.0.000028121-3 

CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Giovana Milhomem de Lima 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o credenciamento na especialidade de Entrevistadora de Depoimento Especial, 
destinado à prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas de 

violência, por meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a possibilidade de produção  
antecipada de prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 do Código de Processo 
Penal, para atender as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Município de Paraíso do Tocantins, conforme 
disposições previstas neste Termo e no Edital de Credenciamento. 

VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 

UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 

DATA DA ASSINATURA: 18 de dezembro de 2020. 
 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 4/2021, de 07 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 

2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84190;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES, matrícula nº 353602, CEDIDO AO TJTO, para, sem 

prejuízo de suas funções, substituir o servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, ocupante do cargo efetivo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 07/01/2021 a 08/01/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 

FABIO COSTA GONZAGA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 5/2021, de 07 de janeiro de 2021 

O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84192;  

RESOLVE: 
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Art. 1º Designar o servidor MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES, matrícula nº 353602, CEDIDO AO TJTO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, ocupante do cargo efetivo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 11/01/2021 a 15/01/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 6/2021, de 07 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 

Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84194;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES, matrícula nº 353602, CEDIDO AO TJTO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, ocupante do cargo efetivo de 

OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 18/01/2021 a 22/01/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 7/2021, de 07 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 

80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84195;  
RESOLVE: 

Art. 1º Designar o servidor MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES, matrícula nº 353602, CEDIDO AO TJTO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, ocupante do cargo efetivo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 8/2021, de 07 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 

Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84196;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES, matrícula nº 353602, CEDIDO AO TJTO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o servidor KILME MOREIRA CRUZ, matrícula nº 105177, ocupante do cargo efetivo de 

OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 01/02/2021 a 05/02/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 9/2021, de 07 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 

80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84197;  
RESOLVE: 

Art. 1º Designar a servidora BELIZA DA CRUZ CAMPOS, matrícula nº 274343, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor HUGO PINTO CORRÊA, matrícula nº 273052, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 11/01/2021 a 28/01/2021, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
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FABIO COSTA GONZAGA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 10/2021, de 07 de janeiro de 2021 

O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84198;  

RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora BELIZA DA CRUZ CAMPOS, matrícula nº 274343, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor HUGO PINTO CORRÊA, matrícula nº 273052, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 07/01/2021 a 08/01/2021, com o consequente pagamento, 

após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 

FABIO COSTA GONZAGA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 11/2021, de 07 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 

2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84199;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora BELIZA DA CRUZ CAMPOS, matrícula nº 274343, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 

suas funções, substituir o servidor HUGO PINTO CORRÊA, matrícula nº 273052, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 29/01/2021 a 29/01/2021, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 

FABIO COSTA GONZAGA 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 19/2021, de 07 de janeiro de 2021 

O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 

Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora TEREZINHA RODRIGUES BARROZO, matrícula nº 36363, relativas ao período 

aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 07/01 a 05/02/2021, a partir de 07/01/2021 até 05/02/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 18/11 a 17/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Luatom Bezerra Adelino De Lima 

Diretor do Foro 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 20/2021, de 07 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 

Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 

Art. 1º Suspender as férias da servidora LUIZA MARIA RODRIGUES, matrícula nº 50373, relativas ao período aquisitivo 
2014/2015, marcadas para o período de 07 a 21/01/2021, a partir de 07/01/2021 até 21/01/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 15/04/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
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Marcelo Laurito Paro 

Diretor do Foro 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 21/2021, de 07 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 

Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 

Art. 1º Suspender as férias da servidora LEIDJANE FORTUNATO DA SILVA BORGES, matrícula nº 352650, relativas ao 
período aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 07 a 23/01/2021, a partir de 07/01/2021 até 23/01/2021, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 17/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 22/2021, de 08 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  

Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ILDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula nº 106076, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 07 a 21/01/2021, a partir de 07/01/2021 até 21/01/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/07/2021, em razão de interesse da administração.  

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

Marcelo Laurito Paro 

Diretor do Foro 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 23/2021, de 08 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 

sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALINE ALVES RIBEIRO, matrícula nº 353248, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 07/01 a 05/02/2021, a partir de 08/01/2021 até 05/02/2021, assegurado o usufruto dos 

dias remanescentes para o período de 01 a 29/08/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 24/2021, de 08 de janeiro de 2021 

O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
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Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor LEANDRO PEREIRA RODRIGUES, matrícula nº 352492, relativas ao período aquisitivo 

2019/2020, marcadas para o período de 08/01 a 06/02/2021, a partir de 08/01/2021 até 31/01/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 02 a 25/08/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Adhemar Chufalo Filho 

Diretor do Foro 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 25/2021, de 08 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 

Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 

Art. 1º Suspender as férias da servidora EMMANUELLA LOPES XAVIER FERREIRA E SOUSA, matrícula nº 352183, relativas 
ao período aquisitivo 2016/2017, marcadas para o período de 07/01 a 05/02/2021, a partir de 07/01/2021 até 05/02/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 08/09 a 07/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 12/2021, de 08 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art.  10, da Portaria nº 2.093, de 

1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84262;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS, matrícula nº 84643, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 

sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor EDUARDO ANTONIO SANTANA, matrícula nº 122080, ocupante do cargo 
efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE ARAGUATINS no período de 08/01/2021 a 08/01/2021, com 
o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 

 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 13/2021, de 08 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 

servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84263;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS, matrícula nº 84643, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor EDUARDO ANTONIO SANTANA, matrícula nº 122080, ocupante do cargo 

efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE ARAGUATINS no período de 11/01/2021 a 15/01/2021, com 
o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 14/2021, de 08 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 

conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
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1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84264;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS, matrícula nº 84643, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 

sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor EDUARDO ANTONIO SANTANA, matrícula nº 122080, ocupante do cargo 
efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE ARAGUATINS no período de 18/01/2021 a 22/01/2021, com 
o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 

 
NELY ALVES DA CRUZ 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 15/2021, de 08 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 

servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84265;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ALZENIRA QUEIROZ DOS SANTOS VERAS, matrícula nº 84643, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor EDUARDO ANTONIO SANTANA, matrícula nº 122080, ocupante do cargo 

efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE ARAGUATINS no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, com 
o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

NELY ALVES DA CRUZ 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 16/2021, de 08 de janeiro de 2021 

O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84268;  

RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor NILTON CESAR NUNES PIEDADE, matrícula nº 141663, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir a servidora LUCIENE ARAUJO MADUREIRA, matrícula nº 141271, ocupante do cargo efetivo de 
CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da COMARCA DE ARRAIAS no período de 11/01/2021 a 09/02/2021, com o consequente 

pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Publique-se. Cumpra-se. 
 

MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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