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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALMAS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO, 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° 0000239-95.2018.8.27.2701, proposta por LAURENI RIBEIRO, referente à AÇÃO DE INVENTÁRIO em face de 
ESPOLIO DE MARIA RIBEIRO, para CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados, incertos e desconhecidos, a fim de que, 
querendo, contestem o pedido ninicial 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. 

ARAGUACEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO: 20 (TRINTA) DIAS 
Perda ou Suspenção do Poder Familiar nº 0000406-69.2019.827.2704 
AUTOR: Ministério Público 

RÉU:  Natalia Alves da Rocha  
FINALIDADE: CITAR  a Sra. NATALIA ALVES DA ROCHA, atualmente encontrando-se em lugar incerto e não sabido, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se no feito requerendo o que lhe aprouver. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0020182-54.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: PAULO DE ALMEIDA OLIVEIRA 

AUTOR: GABRIEL BARROS RODRIGUES 
RÉU: THIAGO RODRIGUES DA SILVA - REVEL 
RÉU: BRUNO RODRIGUES DA SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 179: "1 Considerando que a parte exequente PAULO DE ALMIEDA OLIVEIRA é beneficiária 

da gratuidade da justiça, DEFIRO o pedido de pesquisa de imóveis de propriedade dos executados via sistema SREI; 2 DEFIRO 
também o pedido de pesquisa de veículos de propriedade do executado por meio do sistema RENAJUD/DETRAN, uma vez que 
se trata de medida útil na tentativa de localização de bens da parte executada. 3 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme 
portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível, promovendo-se o cumprimento das diligências de pesquisas de bens 

do executado acima deferidas. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0017622-42.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO HONDA S/A 

RÉU: SUYANE PEREIRA LOPES SANTOS - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 214: "Evento 192, penhora de valores correnspondentes a parte do montante total do crédito 
em execução. Evento 210, intimação da executada acerca da penhora on-line; Evento 211, o exequente apresentou planilha de 
atualização do débito exequendo; Evento 212, certidão de decurso do prazo para impugnação à penhora on-line e silêncio da 

parte executada; Assim, determino: 1 após o término do prazo recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou 
decorrido o prazo para recurso e não havendo recurso com efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente 
BANCO HONDA S/A para levantamento da quantia de R$ 1.002,15 (um mil dois reais e quinze centavos) e seus acréscimos, a 
qual fora constrita no evento 192...2 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a 

partir do momento em que o titular do crédito vir aos autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e 
CPF/CNPJ, para recebimento dos respectivos valores, conforme portaria 642/2018 do TJTO; 3 INTIME-SE o exequente para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, indicar meios para a satisfação da obrigação, bem como apresentar planilha de atualização do débito 
abatendo o valor penhorado no evento 192 do saldo devedor exequendo; 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 

01/2019 deste juízo. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000598-91.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
RÉU: REMAQ - RECUPERADORA DE MAQUINAS AGRICOLAS TIBIRIÇA LTDA - REVEL 
RÉU: ESPÓLIO DE JOÃO EURIPEDES DE CARDOSO 

RÉU: PEDRO GETÚLIO ARTIAGA DA SILVA 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 168: "Procedimento em fase de cumprimento de sentença, a qual fora suspensa em razão da 
admissão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (evento 43). O exequente requereu a 
citação dos sócios da pessoa jurídica por edital, contudo, o sr. escrivão certificou no evento 166 que ainda não foram esgotadas 

as diligências para tentativa de citação pessoal dos sócios da executada. Portanto, INDEFIRO o pedido de citação dos sócios da 
executada por edital nesta fase atual do procedimento. O sr. escrivão certificou ainda que há um mandado de citação pendente 
de remessa à Central de Mandados, o qual ainda não foi enviado em razão do sobrestamento do trabalho dos oficiais de justiça 
em razão da adoção de medidas de prevenção à COVID-19 pela Diretoria do Foro desta comarca. Nada obstante, recentemente 

a Diretoria do Foro editou a portaria nº 2191/2020, a qual, em seu art. 3º determinou o envio de 05 (cinco) mandados que 
estavam represados por dia para a Central de Mandados para que seja promovido seu cumprimento. Portanto, atualmente não 
há óbice ao regular trâmite deste feito no que diz respeito à distribuição do mandado noticiado pelo sr. escrivão nos eventos 166 
e 167. Assim, determino: 1 PROMOVA-SE a distribuição do mandado que está pendente de distribuição à Central de Mandados, 

observando-se a portaria 2191/2020 da Diretoria do Foro desta comarca. 2 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 
001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Cumprimento de sentença Nº 0002854-48.2015.8.27.2706/TO 

AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
AUTOR: DENYSE DA CRUZ COSTA ALENCAR 
RÉU: JOANA CLÉLIA SANTOS DE FARIA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 213: "O sigilo fiscal constitui garantia constitucional direcionada a todos os brasileiros, 

inclusos, então, os devedores, motivo pelo qual não pode ser violado sem uma contrapartida constitucional e proporcional, que a 
justifique. Assim, devem-se esgotar todas as diligências ordinárias para a verificação de patrimônio dos devedores à disposição 
do juízo e da parte interessada sem as quais não se justifica a requisição de informações à Receita Federal do Brasil. Na 
espécie, não obstante as tentativas infrutíferas de procura de bens até então realizadas, bem com os argumentos apresentados 

no evento 211, ainda existem outras vias disponíveis, como a pesquisa no cartório de imóveis e diligência em cartórios postais, 
conforme certificado no evento 205. Isso posto, indefiro a quebra do sigilo fiscal, com a finalidade de proteger as garantias  
constitucionais, uma vez que não esgotados todos os meios de localização de bens do devedor. LAVRE-SE certidão de teor do 
título executivo judicial, a qual deve atender aos requisitos do art. 517, §2º, do CPC/15, devendo o credor arcar com os 

emolumentos devidos, haja vista não ser beneficiário da gratuidade da justiça. Intime-se a parte credora, para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, indique os meios para a satisfação de seu crédito. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. Cumpra-
se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

Execução de Título Extrajudicial Nº 0013174-26.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: GILMAR PEREIRA DE SOUSA - REVEL 
RÉU: TRANSPORTADORA LIDER LTDA ME 

DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 171: "Estou diante de ação de execução para pagamento de quantia certa. O executado não 
pagou voluntariamente o débito, de modo que foi realizada a penhora em suas contas bancárias (evento 47); e o executado, por 
outro lado, nada manifestou sobre a impenhorabilidade dos valores ou que remanescia indisponibilidade excessiva, não obstante 
devidamente intimado (evento 56). Diante disso, havendo o cumprimento de todos os requisitos legais para as tomadas dos atos 

de expropriação, devem os valores penhorados serem levantados em favor do credor. Ante o exposto, após o término do prazo 
recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou decorrido o prazo para recurso e não havendo recurso com efeito 
suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente BANCO BRADESCO S.A. para levantamento da quantia penhorada no 
evento 58 e seus acréscimos...2 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir 

do momento em que o titular do crédito vir aos autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e 
CPF/CNPJ, para recebimento dos respectivos valores, conforme portaria 642/2018 do TJTO; 3 Prossiga-se conforme o despacho 
do evento 157. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 01/2019 deste juízo. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO 
REVEL. 

 
Cumprimento de sentença Nº 5004139-59.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
RÉU: LEANDRO LOPES PEREIRA BRITO - REVEL 

RÉU: ERIKO RIBEIRO DA SILVA COSTA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 209: "Estou diante de feito em fase de cumprimento de sentença que reconheceu a obrigação 
de pagar quantia certa. O executado não pagou voluntariamente o débito, de modo que foi realizada a penhora em suas contas 
bancárias (evento 167); e o executado, por outro lado, nada manifestou sobre a impenhorabilidade dos valores ou que 

remanescia indisponibilidade excessiva, não obstante devidamente intimado (evento 204).  Diante disso, havendo o cumprimento 
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de todos os requisitos legais para as tomadas dos atos de expropriação, devem os valores penhorados serem levantados em 
favor do credor. Ante o exposto, após o término do prazo recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou decorrido o 
prazo para recurso e não havendo recurso com efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente INSTITUTO 
TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC para levantamento da quantia penhorada no evento 167 e 

seus acréscimos...2 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir do momento 
em que o titular do crédito vir aos autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e CPF/CNPJ, para 
recebimento dos respectivos valores, conforme portaria 642/2018 do TJTO; 3 Prossiga-se conforme o despacho do evento 188.  
4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 01/2019 deste juízo. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 

 

1ª vara de precatórios 

Editais 
EDITAL Nº 1920928 
Processo: 0026290-94.2019.8.27.2706 
PRAZO: 15 DIAS ÚTEIS 
Edital expedido para conhecimento das partes e de terceiros interessados, nos termos e para os fins do artigo 52, §1º da Lei 

11.101/2005, nos autos do processo da recuperação judicial n° 0026290-94.2019.8.27.2706 de JOAQUIM BAHIA 
EVANGELISTA, EURÍPEDES LOPES BAHIA EVANGELISTA, HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA, MARÍLIA LOPES 
BAHIA EVANGELISTA, ORCÍNO ALEXANDRE LOPES BAHIA EVANGELISTA e AGROPECUÁRIA 7B EVANGELISTA LTDA, 
com prazo de 15 (quinze) dias para habilitações ou divergências 

A Exmo. Srª. Drª. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da Vara de Recuperação Judicial de Empresas, 
Falências, Precatórias e Juizado da Fazenda Pública de Araguaína - Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, devidamente instruído e depois de preenchidas as formalidades legais, 
fora, por decisão exarada no evento n° 75, datada de 26 de outubro de 2020 e o acolhimento dos Embargos de Declaração no 

evento n° 88, no dia 27 de novembro de 2020, DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
aos requerentes, na forma do art. 52 da Lei 11.101/2005,  ajuizado em 01/11/2019, cujo resumo do pedido inicial, da decisão e 
da relação de credores segue transcrito adiante: INICIAL: Trata-se de pedido de processamento de recuperação judicial, 
formulado por JOAQUIM BAHIA EVANGELISTA, EURÍPEDES LOPES  BAHIA EVANGELISTA, HENRIQUE LOPES BAHIA 

EVANGELISTA, MARÍLIA LOPES BAHIA EVANGELISTA,ORCÍNO  ALEXANDRE LOPES  BAHIA EVANGELISTA e 
AGROPECUÁRIA 7B EVANGELISTA LTDA, ambos quali?cados nos autos, os quais alegam ser um grupo econômico rural e 
familiar (GRUPO BAHIA EVANGELISTA) em exercício há mais de 30 anos e que desenvolve atividade de cria e recria de 
animais, bem como engorda de gado em confinamento, produção de leite e lavoura de milho. DECISÃO: Ante o exposto, estando 

em termos a documentação exigida pela legislação de regência, DEFIRO o processamento do PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL aos requerentes, na forma do art. 52 da Lei 11.101/2005. NOMEIO como administradora judicial JÉSSICA PEIXOTO 
DE FARIAS, OAB/TO 6.658, com escritório pro?ssional sito na Quadra 501 Sul, Conj. 01, Lt. 06, Av. Teotônio Segurado, Edifício 
Amazônia Center, 4º Andar,  Sala 402, Palmas/TO, onde recebe intimações e avisos, e-

mail contato@jfarias.com.br e jessica@jfarias.com.br. INTIME-SE para prestar compromisso legal, no prazo de 48 horas, sob 
pena de substituição, de acordo com o art. 34 da Lei 11.101/2005, podendo fazer juntada do termo corresponde no eproc, em 
razão da situação decorrente da pandemia do coronavírus. Desde já, conforme o art. 24 da Lei nº 11.101/2005, e considerando o  
total dos créditos sujeitos à Recuperação até agora descritos, no montante  de R$ 6.260.235,88 (seis milhões, duzentos e 

sessenta mil e duzentos e trinta  e cinco reais e oitenta e oito centavos), calculados conforme dados apresentados pelos 
requerentes no evento de nº 01 ao anexo 55, bem como a formação da nomeada em administração e sua experiência e ampla 
atuação na gestão de empresas e atenta aos princípios da proporcionalidade a razoabilidade, FIXO a remuneração provisória da 
Administradora Judicial no montante total de R$ 156.505,89 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e cinco reais e oitenta e 

nove centavos) que corresponde a 2,5% do valor dos créditos habilitados ou a serem habilitados, a ser pago, para não 
inviabilizar as atividades das recuperandas e o plano de recuperação e também para possibilitar que a administradora suporte as 
despesas corriqueiras, da seguinte forma: a - 60% (sessenta por cento) do valor - R$ 93.903,53 (noventa e três mil, novecentos e 
três reais e cinquenta e três centavos) deverá ser pago em 24 meses, resultando em um pagamento mensal de R$ 3.912,64 (tres 

mil, novecentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) ao administrador, a partir desse decisum e depois da assinatura do  
termo de compromisso. b - 40% (quarenta por cento) do valor - R$ 62.602,36 (sessenta e dois mil, seiscentos e dois reais e trinta 
e seis centavos) e do que mais ?car comprovado como débito, deverá ser pago quando do encerramento da recuperação 
judicial, ou após o atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 da Lei nº 11.101/2005, caso haja a convolação em falência. Caso 

aceite o encargo de administradora judicial, art DETERMINO desde já sua intimação para que no prazo de 15 (quinze) dias, após 
a assinatura do termo de compromisso, realize a veri?cação de toda situação das atividades dos requerentes e apresente a este 
juízo de forma detalhada e circunstanciada relatório da situação de fato existente quanto aos bens dos recuperandos, 
especi?cando cada um, de modo que ?que evidentemente constatado a viabilidade da recuperação judicial, por ser extrema 

relevância para orientar uma futura e necessária decisão de saneamento, para dar transparência dos fatos aos interessados e 
para segurança jurídica, nos termos da Lei 11.101/2005. Ficam as recuperandas DISPENSADAS de apresentar Certidões 
Negativas para que possam exercer suas atividades empresariais, devendo observar o art. 69 da mesma lei, ou seja, em todos 
os atos, contratos e documentos ?rmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverão ser acrescidos, 

após o nome empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial". Ressalta-se, por oportuno, que a dispensa NÃO abrange as 
Certidões para contratar com o Poder Público ou para auferir benefícios ou incentivos. DEVERÃO as recuperandas, 
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mensalmente, a partir da intimação desta, apresentar contas administrativas enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena 
de destituição de seu administrador. O plano de recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias (dias 
corridos), na forma do artigo 53 da Lei 11.101/2005, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência. Com a referida 
apresentação, DETERMINO a expedição do edital contendo o aviso do artigo 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, com 

prazo de 30 (trinta) dias para as objeções.  DETERMINO a SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES ou EXECUÇÕES, 
PROTESTOS e INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, contra a recuperanda, ressalvadas as ações que 
demandarem quantia ilíquida e as ações de natureza trabalhista (art. 6º, §§ 1º e 2º) e execuções ?scais (art. 6º, §7º). Esta 
suspensão não poderá exceder o prazo de 180 dias (dias corridos), contados do deferimento deste processamento (intimação), 

permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam. Oficie-se as demais unidades jurisdicionais desta Comarca, 
bem como a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho da Subseção do Tocantins e todas os órgãos de restrição ao credito. Após o 
decurso, os prazos se restabelecem, salvo mora justi?cada nesta recuperação. As recuperandas deverão ident ificar as 
demandas que respondem e juntar em cada processo cópia desta decisão para conhecimento do respectivo juízo (art. 52, §3º, 

Lei 11.101/2005). DETERMINO a expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis para que os mesmos se abstenham 
de averbarem ou registrarem ordens constritivas que não sejam oriundas do juízo da recuperação judicial, determinando que 
enviem a este ofício os pedidos que venham a ser protocolizados nesse sentido e expeça-se ofício ao Bacen para que estes se 
abstenham de dar cumprimento a ordens de bloqueio ordenados por outros juízos que não o da recuperação judicial. INTIMEM-

SE as FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL, ESTADUAL e FEDERAL, na pessoa de seus representantes judiciais, acerca deste 
pedido, com cópia da inicial e desta decisão (art. 52, V, Lei 11.101/2005), pelo eproc. OFICIE-SE a Junta Comercial do Estado 
do Tocantins (JUCETINS) sobre o processamento da recuperação judicial em nome das recuperandas. CIENTIFIQUE-SE o 
Ministério Público. Intimem-se. Diligencie-se. Cumpra-se. Habilite-se.  

                                       RELAÇÃO DE CREDORES 

CLASSE II - GARANTIA REAL     

CREDOR CNPJ/CPF VALOR 

Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/001-91. R$ 3.000.000,00 

Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04. R$ 150.000,00 

Banco Amazônia CNPJ 04.902.979/0001-44 R$ 1.000.000,00 

Keila Cristina Lemes Soares CPF 970.514.111-87 R$ 754.499,21 

Tarciso Brás Queiroz CPF 058.164.831-53. R$ 424.348,67 

TOTAL   R$ 5.328.847,88 

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO     

CREDOR CNPJ/CPF VALOR 

João Luiz da Mota CPF 016.155.561-68. R$ 1.000,00* 

TAC MPT   R$ 124.000,00 

Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/001-91. R$ 100.000,00 

Ricardo Rick Pena CPF 021.124.031-17 R$ 25.000,00 

Laticínios Bela Vista CNPJ 02.089.969/0005-20 R$ 26.388,00 

Ana Maria Moreira CPF 605.340.791-72. R$ 500.000,00 

Semente Ferti Milho CNPJ 33.537.259/0001-25. R$ 56.000,00 

João da Silva Bahia CPF 235.602.661-49. R$ 100.000,00 

TOTAL   R$ 931.388,00 

TOTAL GERAL DE CREDORES  R$                 6.260.235,88 

FAZ SABER, FINALMENTE, que ficam os credores advertidos de que, na conformidade do § 1º do art. 7º, da Lei 
11.101/2005, terão o prazo de 15 (quinze) dias, contado da publicação do presente edital, para apresentarem habilitações ou 
divergências quanto aos créditos relacionados pela Recuperanda DIRETAMENTE ao administrador judicial, JÉSSICA PEIXOTO 
DE FARIAS, OAB/TO nº 6.658, situada na Quadra 501 Sul, Conj. 01, Lt. 06, Avenida Teotônio Segurado, Edifício Amazônia 

Center, 4º Andar, Sala 402, Palmas - TO, telefone: (63) 3216-3564 / (63) 9 9206 - 2615, email: jessica@jfarias.com.br. E para 
que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Araguaína/TO. 
Data e horário da assinatura eletrônica. UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES. 
 

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

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): ESPÓLIO DE BENVINDA TRINDADE PIMENTEL - CPF n°: 00919810500, na pessoa de seu 
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representante, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027898-30.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 54.012,68 (cinquenta e quatro mil, doze reais e sessenta e oito centavos), 
representada pela CDA n° 20190027582, 20190027583, 20190027584, 20190027585 e 20190027586, datada de 04/10/2019, 

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 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, 25 de novembro 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 14 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): ORGANIZAÇÃO OLYNTHO ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ n°: 33340266000213, na pessoa 
de seu representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024108-38.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 38.472,94 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 

noventa e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190025651, datada de 12/09/2019, 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 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, 09 de outubro 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 14 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 (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1981186 
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): ADAN JARREL MARTINS RIBEIRO - CPF n°: 027.140.631-36, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021257-26.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
16.516,19 (dezesseis mil, quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos), representada pela CDA Nº: 20190014458 e Nº: 

20190014459, datada de 26/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 

parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
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), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de janeiro de 2021. Eu, ANA 
FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1981154 
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): OSVALDO BATISTA BOTELHO - CPF n°: 188.512.151-20, por estar atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024363-93.2019.8.27.2706, que lhe 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4882 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2021 7 

 

 

 

move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.650,94 
(cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), representada pela CDA Nº: 20190026666, datada de 
26/09/2019, 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 14 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 1981117 

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): OZILDA RIBEIRO ALEXANDRE - CPF n°: 849.292.783-68, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026705-77.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 908,65 

(novecentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), representada pela CDA n° C-1113/2011, datada de 23/05/2011, 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: "(....)" 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 ...... 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 1981095 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE IRACI FREITAS DOURADO - CPF n°: 001.747.351-97, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029009-

49.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.857,79 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), representada pela CDA Nº: 
20190027722, datada de 23/05/2011, 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, f ica 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 14 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 1981071 
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): PEDRO DOS SANTOS FERRO - CPF n°: 094.104.811-04, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0019536-39.2019.8.27.2706, que lhe 

move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 22.560,96 
(vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), representada pela CDA Nº: 20190003770 e Nº: 
20190003776, datada de 30/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 

que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante 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 
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buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) 
executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 

PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de janeiro de 2021. Eu, ANA 
FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1981047 
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): CLAUDIO MARTINS DA SILVA - CPF n°: 650.270.511-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027962-40.2019.8.27.2706, que lhe 

move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.232,39 
(três mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), representada pela CDA Nº: 20190028526 e Nº: 20190028527, 
datada de 10/10/2019, 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 14 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 1980994 
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): MARIA DE NAZARE FREIRE DA SILVA SOUSA - CPF n°: 354.400.821-15, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007504-

65.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.486,18 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), representada pela CDA Nº: 
20190028027, 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 de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 

PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de janeiro de 2021. Eu, ANA 
FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1980964 

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): ERIKA ANDRADE TOLEDO - CPF n°: 019.735.431-92, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024623-73.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.519,01 

(seis mil, quinhentos e dezenove reais e um centavo), representada pela CDA Nº: 20190026163 e Nº: 20190026166, datada de 
19/09/2019, 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 
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PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 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 1980738 
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): MARIELEM ARRUDA DA SILVA - CPF n°: 008.844.381-71, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024310-15.2019.8.27.2706, que lhe 

move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.074,26 
(cinco mil, setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), representada pela CDA Nº: 20190026602, datada de 25/09/2019, 
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- Não sendo localizado o executado no endereço indicado 

pela exequente na inicial, determino a busca denovos endereços nos sistemas disponíveis a este juízo, devendo o cartório 
realizar o ato citatório adequado aocaso, para proceder a citação do(s) executado(s); " E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de janeiro de 

2021. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 0011353-45.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 

RÉU: ESPÓLIO DE LENOIR DA SILVA GUIMARÃES SOBRINHO 
SENTENÇA(...) Ante ao exposto, com base nos artigos 485, inciso VI, e 803, inciso I do Código de Processo Civil, EXTINGO o 
feito, sem resolução de mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios. Ao cartório, determino as seguintes providências: Intime a exequente da presente 

sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso  
(CPC, art. 932, III); P. R. I. C. 
 

Execução Fiscal Nº 0029277-69.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 

RÉU: ALDENIR MARIA DA CONCEICAO 
SENTENÇA(...) Destarte, impõe-se a homologação da desistência da ação e extinção do feito, sem julgamento de mérito. Ex 
positis e o mais que dos autos consta, homologo a desistência formulada, e, de conseqüência julgo extinto o presente feito sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem honorários e custas 

processuais. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 

Execução Fiscal Nº 0029595-52.2020.8.27.2706/TO 

AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ALEXANDRE BARBOSA DE SA 
Trata-se de Ação de Execução Fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública credora, em desfavor do(s) executado(s)indicados na 
inicial, que veio instruída com a(s) e respectiva(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa e documento(s). No evento 02 a parte autora 

manifestou desinteresse no prosseguimento do feito, pugnando por sua extinção. É o relato do necessário. Decido. Como cediço,  
a parte autora pode desistir da ação intentada, desde que antes da citação da parte adversária ou com aquiescência desta, 
acaso estabelecida a angularização processual. No caso dos autos, observo que, ainda não ocorreu a citação da parte requerida. 
Destarte, impõe-se a homologação da desistência da ação e extinção do feito, sem julgamento de mérito. Ex positis e o mais 

que dos autos consta, homologo a desistência formulada, e, de conseqüência julgo extinto o presente feito sem resolução 
do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem honorários e custas processuais. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 5000044-63.2007.8.27.2716 

DENUNCIADO: JÚNIOR MORAIS LISBOA 
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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 JÚNIOR MORAIS LISBOA, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Dianópolis-TO, nascido aos 01/01/1980, filho 
de Benedito Lisboa e Deuzima Morais, 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 5000044-63.2007.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "(...) Consoante Parecer do Ministério Público de evento 12, 
por seus próprios fundamentos, DECLARO extinta a punibilidade de JÚNIOR MORAIS LISBOA, com esteio no art. 107, inciso IV 

(prescrição), art. 109, inciso III, c/c art. 115, caput, ambos do Código Penal. P.R.I.". 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 14 de janeiro de 2020. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO, Servidor da Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei, 
conferi e assinei. 

 

Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 

nº 0001548-72.2019.8.27.2716 de Reintegração / Manutenção de Posse, tendo como Requerente(s) JOCELINO DIAS DOS 
SANTOS e Requerido(s) IZIDORIO CORREIA DE OLIVEIRA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no 
lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, IZIDORIO CORREIA DE OLIVEIRA, filho de Rosa 
Maria de Abreu, portador do CPF: 127.338.731-72, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da 

presente ação, bem como, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, sob pena de revelia. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2021. Eu, AGAMENON AIRES 
CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 

GUARAÍ 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 70/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 13 de janeiro de 2021 
Exmo. Sr. Dr. Fabio Costa Gonzaga  Juiz de Direito, Diretor do Foro em substituição, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das 
atribuições legais e etc., 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 152, de 06/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime 
de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição e veda a divulgação dos nomes dos juízes plantonistas com antecedência 
maior do que 05 dias; 
CONSIDERANDO que à Diretoria do Foro da Comarca de Guaraí nos termos do artigo 12, caput, § 1º, II, alínea “b”, da 

Resolução 46/2017, compete disciplinar sobre o Plantão Judiciário dos 14 Juízos integrantes do Grupo 7 do Plantão Regional, 
formado pelas Comarcas de Guaraí, Pedro Afonso, Colméia, Itacajá, Colinas e Arapoema; 
RESOLVE: 
 Art. 1º - DESIGNAR o Juiz, Assessor, Servidor, e Oficiais de Justiça plantonistas do período de 15/01/2021 a 22/01/2021 

conforme ANEXOS desta Portaria.  
Art. 2º - A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum 
da Comarca de Guaraí com antecedência razoável, observando as informações dos Anexos desta Portaria. 
a) Fica à senhora secretária do Foro da Comarca de Guaraí, Giovanna Jorge Huppes, sobre aviso para eventual necessidade. 

Art. 3º - Competirá à Diretoria do Fórum de cada uma das Comarcas integrantes deste GRUPO 7 de Plantão Regional: 
b) ENCAMINHAR cópias desta Portaria às Promotorias, Defensorias Públicas, Delegacias de Polícia e Subseção da OAB da 
respectiva Comarca. 
Art. 4º - Conforme o disposto no artigo 5º, caput, da Resolução nº 46/2017, caberá ao cidadão/advogado interessado entrar em 

contato com o servidor plantonista, através do respectivo telefone do plantão informado no ANEXO I desta Portaria, para 
comunicar o protocolo de petições, assim como adotar as providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão 
exarada.  
Art. 5º - Encaminhem-se cópias desta Portaria aos Juízes Diretores das Comarcas de Colinas do Tocantins, Colméia, Itacajá, 

Pedro Afonso e Arapoema. 
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
ANEXO I da PORTARIA 
ESCALA DO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h(Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59(sexta) 

  
UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

  
JUIZ(a) PLANTONISTA 
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15/01/2021 22/01/2021 Comarca de Itacajá-TO 

Dr. Vandré Marques e Silva 
  

Das 18h00min do dia 
15/01/2021 às 11:59 horas 
do dia 22/01/2021 

DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h (Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA   

15/01/2021   22/01/2021 Assessor/Servidor Itacajá-TO 

SERVIDOR(A): 
 Luiz Alves da Rocha Neto 
Mat: 102284 
Das 18h00min do dia 

15/01/2021 às 11:59 horas do 
dia 22/01/2021 
Telefone: (63) 99114-8307 

ANEXO II da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – ARAPOEMA, COLINAS e COLMÉIA 

INÍCIO-18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 
11:59h(sexta) 

  
UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

15/01/2021 22/01/2021 Leonardo Nascimento Reis  Mat: 352530 (Arapoema) 

ANEXO III da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – GUARAÍ, ITACAJÁ e PEDRO AFONSO 

INÍCIO 18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 
11:59h(Sexta) 

  
UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

15/01/2021  22/01/2021 Gervando Martins Timbó Mat: 354722 (Guaraí) 

Publique-se. Cumpra-se. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos treze dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um (13/01/2021). 
 
Portaria Nº 75/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 13 de janeiro de 2021 
 O Excelentíssimo Senhor Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito/Diretor do Foro em substituição desta Comarca de Guaraí, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO a remoção provisória do servidor Jabeis de Sousa Miranda para a Comarca de Palmas/TO. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor ELIEZER RODRIGUES DE ANDRADE, matrícula nº 249340, para, sem prejuízo de suas funções, 

substituir o servidor JABEIS DE SOUSA MIRANDA, matrícula nº 245646, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da 
COMARCA DE GUARAÍ no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente 
ao período da efetiva substituição. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 

GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
AUTOS Nº: 0004660-31.2019.827.2722-ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
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AUTOR: UILQUES MACHADO DOS SANTOS SILVA 
AUTOR: PIETRO SANTIAGO DOS SANTOS 
RÉU: AMANDA KELVIA SILVA SANTIAGO 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 

no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de AMANDA KELVIA SILVA SANTIAGO, brasileira, solteira, portadora do RG nº 883.058 SSP/TO, 
inscrita sob o CPF n.º 025.289.051-57, residente e domiciliada atualmente em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida 

nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Deste modo, entendo que não há obscuridade, omissão ou contradição 
como tido pelo embargante já que o conteúdo da sentença não é de impossível entendimento, pelo contrário, a sentença é clara 
e objetiva. Vislumbro que a insatisfação do embargante deverá ser feita através de recurso específico, e não por meio de 
embargos de declaração, visto que o intuito do embargante é modificar o que já foi decidido em sentença. Assim sendo, rejeito 

os presentes embargos, devendo ser mantida a decisão do evento 37. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Gurupi-TO, data 
certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de janeiro de 2021. Eu (Tonia de Carvalho Naves), Técnica Judiciária que digitei e 
conferi. 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
JUÍZA DE DIREITO 

 
AUTOS Nº: 0006857-32.2014.8.27.2722- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Ação: Execução de Alimentos 
AUTORA: DALILA DOS SANTOS SOUSA 
AUTOR: DANILO SANTOS DE SOUSA 
AUTORA: ROSA PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: EDISMAR SILVA DE SOUSA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 

Proceda-se a INTIMAÇÃO de EDISMAR SILVA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, montador, portador do Registro Geral n°. 
30.620.994-2 SESP/MA, inscrito no CPF sob a numeração 723.404.013-72, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto 
e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Deste modo e em virtude da renuncia 
ao crédito alimentar reclamado nestes autos JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. Resolvido o mérito da lide. Condeno o Requerente ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios que ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, suspensas referidas cobranças por força do art. 98, §3º 
do CPC. Com o trânsito em julgado e após as cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas devidas. Intimem-se. 
Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E 

PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de janeiro de 2021. Eu (Tonia de Carvalho Naves), 
Técnica Judiciária que digitei e conferi. 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
JUÍZA DE DIREITO 

 
AUTOS Nº: 0005064-19.2018.8.27.2722-ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Investigação de Paternidade c/c Alimentos 
AUTOR: ENZO GABRIEL GOMES 

AUTOR: KEROLAYNE PEREIRA GOMES 
RÉU: WANDERSON BORGES SANTOS 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 

por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de WANDERSON BORGES SANTOS, brasileiro, demais qualificações ignoradas, filho de 
VANDERLEI BORGES NOGUEIRA e VANILDES DOS SANTOS GARCIA, empreiteiro, residente e domiciliado atualmente em 
lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. 
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor 
da causa atualizado, entretanto referidas cobranças ficam suspensas por força do art. 98, §3º do CPC. Com o trânsito em 
julgado, arquive-se com as baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de 

Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 de 
janeiro de 2021. Eu (Tonia de Carvalho Naves), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
JUÍZA DE DIREITO 
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3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 

CITANDO: HIGO CELSO DE ARAUJO LOPES, inscrito no CNPJ: 17.900.362/0001-31, atualmente em lugar incerto e não 
sabido.  OBJETIVO: Citar da Ação de MONITÓRIA que lhe é proposta por JALAPAO IMPORTADORA, EXPORTADORA, 
COMERCIO DE LUBRIFICANTES E DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob n.º 07.214.419/0001-95 bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia devida ou embargar,  

bem como os honorários advocatícios fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, ciente de 
que cumprida a obrigação ficará isenta de custas, e caso não haja o pagamento, nem o oferecimento de embargos, constituir-se-
á de pleno direito o título executivo judicial. ADVERTÊNCIA: Não contestando, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 
alegados pelo autor na inicial.(art. 344 do CPC). REQUERENTE: JALAPÃO IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO DE 

LUBRIFICANTES E DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. REQUERIDO: HIGO CELSO DE ARAUJO LOPES 
03582688186 AÇÃO: Monitória. Processo: nº 0008822-06.2018.8.27.2722 . PRAZO DO EDITAL: 20 (vinte) dias. Em Gurupi - 
TO. Eu , técnica judiciária que digitei e subscrevi. José Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de Direito. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: ENIVALDO JOSÉ FERREIRA, pessoa física, inscrita no CPF sob o n. 291.091.751-72, atualmente em lugar incerto e 
não sabido.  OBJETIVO: Citar da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO que lhe é proposta por KIRTON BANK S.A. - 
BANCO MULTIPLO, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: 

Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: 
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO. REQUERIDO: VANICE MARIA BONFIM FERREIRA, LOJAS ARAÇA e ENIVALDO 
JOSE FERREIRA AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial. Processo: nº 0004724-80.2015.8.27.2722. PRAZO DO 
EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu , técnica judiciária que digitei e subscrevi. José Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de 

Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 72/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 13 de janeiro de 2021 
Dispõe sobre a criação de Comissão para avaliação e classificação de bens patrimoniais da Comarca de Gurupi - TO. 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 

do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
CONSIDERANDO a existência de mobiliários inservíveis depositados no arquivo do fórum desta Comarca de Gurupi-TO; 
CONSIDERANDO que se faz necessário a baixa patrimonial desses bens, a fim de serem destinados à doação; 
CONSIDERANDO que há entidade interessada nos referidos bens; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 53 da Portaria nº 145/2011, que autoriza ao Juiz de Direito Diretor do Foro, a constituir 
comissão específica para emitir laudo sobre as condições em que se encontram os bens inservíveis. 
RESOLVE: 
Art. 1º - CONSTITUIR comissão com a finalidade de fazer a avaliação e classificação dos mobiliários que estão em desuso, do 

Fórum da Comarca Gurupi - TO, objetivando a doação desses bens. 
Art. 2º - DESIGNAR os membros que comporão a Comissão de avaliação e classificação dos bens patrimoniais mencionados no 
artigo 1º desta Portaria, a saber: GERLÂNIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA MAIA, Secretária do Juízo, matrícula nº 
353175; ADAILTON LIMA MARINHO, Técnico Judiciário de 1ª Instância, matrícula nº 234849 e VIRGÍNIA COELHO DE 

OLIVEIRA, Técnica Judiciária de 1ª Instância, matrícula nº 234261. 
Art. 3º - A comissão ora designada deverá cumprir as etapas para efetiva doação, conforme dispõe o artigo 54 da Portaria nº 
145/2011. 
Art. 4º - A Comissão ora designada deverá retirar as plaquetas patrimoniais dos bens e expedir o laudo respectivo dos móveis a 

serem doados. 
Art. 5º - Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 
Portaria Nº 74/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 13 de janeiro de 2021 

A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o 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 a Declaração - PRESIDÊNCIA/1VFAZ 
GURUPI, evento nº 3474389 do SEI n° 17.0.000030556-1; 
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RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o servidor AUGUSTO HENRIQUE BAYMA GOMES, matrícula nº 353898, para, sem prejuízo de suas funções, 
substituir a servidora ELAINE ANDRADE PATRÍCIO DA SILVA MEDEIROS, matrícula nº 197233, ocupante do cargo efetivo 
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Gurupi - TO, no período de 

26, 27/11/2020 e 30/11/2020 a 04/12/2020, com o consequente pagamento, após o período da efetiva substituição. 
Art. 2º - Revogar a Portaria Nº 2301/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 09 de dezembro de 2020, publicada no Diário da 
Justiça n° 4870, de 10 de dezembro de 2020, página 28. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

Ação Penal nº 00055114-45.2018.8.27.2722 
Chave do Processo nº 405864751118 
Denunciado: MARULZAN LIMA CONCEIÇÃO 
Vítima: A.F.D. 

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 em desfavor de MARULZAN LIMA CONCEIÇÃO, brasileiro,solteiro, 

lavrador, inscrito no CPF 417.492.118-07, nascido aos 22 de novembro de 1977, natural de Porto Nacional/TO, filho de 
Antônio Romão e de Antônia Reis, atualmente em local incerto e não sabido fica intimado da sentença proferida evento 101 
qual seja o dispositivo: DECIDO: A materialidade delitiva pode ser extraída das declarações da vítima na fase inquisitorial, do 
depoimento das testemunhas, do Auto de Prisão em Flagrante e do Laudo de Exame de Corpo de Delito (evento 36, LAU1, do 

IP). A vítima, ao ser ouvida perante a autoridade policial, declarou que estava em uma relação íntima de afeto com o acusado, na 
qual eram constantes as discussões. Relatou que estava em sua casa quando teve início uma discussão entre ela e o acusado 
por motivos de ciúmes deste, que passou a agredi-la com socos pelo corpo, causando-lhe diversas lesões. Contou que foi 
socorrida por vizinhos, sendo acionada a Polícia Militar. Ocorre que a vítima faleceu antes da instrução judicial, razão pela qual 

restou prejudicada a oitiva desta em juízo. A testemunha Marinez Miranda de Sousa declarou em juízo que era vizinha da vítima 
e que não presenciou os fatos, porém certo dia a vítima foi em sua casa pedir um celular emprestado para denunciar o acusado 
porquanto ele havia batido nela. Afirmou que na ocasião viu que a vítima estava com um roxo no peito. A testemunha Alexsiane 
Fernandes da Costa declarou em juízo que era amiga da vítima e que não conversou com ela sobre os fatos, mas ouviu 

comentários de que o acusado havia batido nela e tinha sido preso. O Policial Militar Hélio Vieira de Araújo declarou em juízo que 
esteve presente no atendimento à ocorrência de violência doméstica envolvendo a vítima e o acusado. Contou que no dia dos 
fatos a vítima relatou que foi agredida com socos pelo acusado e que os vizinhos a socorreram. Afirmou que a vítima 
apresentava hematomas pelo corpo, tendo visto as lesões. Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática do delito.  

Declarou que não bateu na vítima e que no dia dos fatos falou para ela parar de beber por causa do problema cardíaco do qual 
ela era portadora e que, ao segurar no braço dela para tentar pegar a bebida que estava em sua mão, ela puxou com força e 
acabou batendo acidentalmente com o rosto na parede. No caso em exame, não há nada nas declarações da vítima capaz de 
desprestigiá-las, pois guardam perfeita consonância com as prestadas nas fases inquisitorial e instrutória pelas testemunhas, as 

quais corroboraram o relato da vítima em sua totalidade, tendo algumas delas inclusive visto seu corpo lesionado. Com efeito,  as 
declarações da vítima em sede policial são coerentes com as lesões constatadas em seu corpo, as quais foram ocasionadas por 
instrumento de ação contundente, conforme conclusão pericial. Aliás, a vítima também relatou ao médico perito que foi agredida 
pelo acusado. Embora o acusado negue a prática do delito, em sede policial apresentou declarações diversas das trazidas em 

juízo, fragilizando a confiabilidade de suas alegações. Ademais, denota-se que a versão do acusado submetida ao crivo do 
contraditório restou isolada no conjunto probatório erigido. A Defesa alega que não há provas suficientes para a condenação do 
acusado, entretanto tal alegação é incabível, haja vista que nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher 
há uma compreensível ausência de testemunhas presenciais. Por esse motivo, as palavras da vítima em sede policial, quando 

aliadas a outros elementos de convicção, a exemplo do laudo de lesão corporal e depoimentos testemunhais, possuem especial 
relevância quando firmes e convictas, tal qual a hipóteses dos autos, sendo suficientes para sustentar um decreto condenatório. 
Ademais, verifica-se que a Defesa alega que a vítima, não estando em seu perfeito juízo devido ao alcoolismo, poderia ter 
imputado falsamente ao acusado os fatos narrados na denúncia. Ocorre que o fato de a vítima ser usuária de bebidas alcoólicas 

não é suficiente para infirmar as suas declarações ou excluir a responsabilidade do acusado. Além disso, não há nos autos 
elementos que desabonem as palavras da vítima. Assim, afastadas as teses defensivas, encontram-se provadas a autoria e a 
materialidade delitivas quanto ao crime de lesão corporal. Isto posto, condeno o acusado Marulzan Lima Conceição pela 
prática do crime de lesão corporal capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as disposições da Lei n.º 11.340/06. Passo 

a análise e individualização da pena: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já 
se encontra ponderada pelo legislador ao definir a tipificação legal. O acusado, em tese, é primário e não registra antecedentes 
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desabonadores. Conduta social sem registro nos autos. Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para 
avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em 
nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste modo, fixo a pena base em  3 (três) meses de detenção. Não estão presentes 
circunstâncias atenuantes e agravantes da pena. Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Assim, temos a pena 

definitiva de 3 (três) meses de detenção. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo ao 
acusado o regime aberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. Incabível a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos, em razão de os crimes terem sido praticados com violência e grave ameaça contra a 
pessoa, considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44, inc. I do CP. Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal, verifico 

estarem presentes os requisitos para a aplicação deste instituto (pena não superior a 2 anos). Contudo, confrontando este 
benefício com o quantitativo da pena aplicada, revela-se desproporcional e prejudicial ao acusado. Portanto, diante da realidade 
do benefício ser mais gravoso que a execução da pena, deixo de aplicá-lo. Deixo de condenar o acusado nas custas 
processuais, diante da sua hipossuficiência econômica, uma vez que está sendo assistido pela Defensoria Pública, pelo que se 

infere que seja pessoa pobre nos termos da Lei n.º 1.060/50. Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto  
durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos 
danos, tendo em vista que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Caso existam medidas 
cautelares fixadas, o acusado fica desobrigado do cumprimento das mesmas. Determino à serventia: Resta prejudicada a 

intimação da vítima determinada pelo artigo 201, § 2º do CPP, vez que esta é falecida; Intime-se o acusado nos termos do 
artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, 
expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive 
cartório eleitoral; Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI. Gurupi, data certificada pelo sistema.  . DADO E 

PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, 
Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
  
 

PALMAS 
4ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0001618-53.2019.8.27.2728 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: THIAGO FIGUEREDO RESENDE - CPF: 93705573187 

REQUERIDO: WESLEY BRANDÃO DE SALES - CPF: 03352739129 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 43. "Trata-se de AÇÃO DE 
COBRANÇA interposta por THIAGO FIGUEREDO RESENDE em desfavor de WESLEY BRANDÃO DE SALES, visando o 
recebimento do valor correspondente a R$ 4.048,73 (quatro mil e quarenta e oito reais e setenta e três centavos). Alega que “no 

dia 20 de setembro de 2018 o requerente comprou do requerido um jet-ski da marca Suzuki, ano 2010, cor vermelho, pelo valor 
de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), tendo sido pago a título de entrada o valor de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais), e sido acordado que o valor restante seria pago no momento da entrega do produto, visto que, este precisaria 
passar por alguns reparos que seriam arcados pelo vendedor antes da entrega do bem”. Diz que “passado alguns meses sem o 

requerido efetuar a entrega do jet-ski, pois o mesmo enfrentava problemas elétricos o que o tornava impróprio para uso, em 
comum acordo como o ora requerente decidiram desfazer o negócio realizado anteriormente, tornando nulo o compromisso de 
compra e venda outrora realizado. Como o negócio jurídico foi desfeito, o requerido se comprometeu em efetuar a devolução ao 
ora requerente do valor recebido a título de entrada, qual seja, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devolução esta que 

deveria ocorrer em até 30 dias após o cancelamento do negócio”. Afirma que “mesmo já tendo se passado quase 01 (um) ano 
desde o desfazimento do negócio, até a presente data o requerido não efetuou a devolução da quantia supramencionada, 
causando dessa forma enorme prejuízo ao autor, que passou vários meses juntando dinheiro para realizar o sonho de comprar 
um jet-ski, mas tendo restado impossibilitado por culpa da conduta do réu que vendeu um produto e não entregou, e ainda tendo 

causado prejuízo de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que até o momento não foi devolvido”. Com a inicial veio a 
documentação anexada no evento1. Decisão indeferindo o pedido de Justiça Gratuita no evento12, a qual foi reformada através 
de Agravo de Instrumento (evento14). Regularmente citada a parte requerida não compareceu à audiência de conciliação 
(evento 28) tendo, também, deixado de apresentar contestação no prazo legal. No evento33 foi decretada a revelia da parte 

requerida. O autor não pugnou pela produção de outras provas. É o relatório. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE O artigo 355 do Código de Processo Civil é dirigido ao juiz, que, com base na sua convicção, aliada ao permissivo legal, 
põe fim ao processo julgando o mérito. Deveras, não são as partes que determinam que o litígio deve ou não ser julgado 
antecipadamente, e sim o magistrado No vertente processo resta evidente que a lide deve ser julgada antecipadamente, na 

forma do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil Brasileiro, vez que as partes não pugnaram pela produção de 
provas. DO MÉRITO. Após a celebração de um contrato, qualquer uma das partes pode exigir que o outro cumpra a sua 
obrigação, ou mesmo pedir a sua rescisão, desde que preenchidos alguns requisitos. Se o contrato foi celebrado com a 
observância de todos os preceitos legais, e as partes estão cumprindo estritamente o convencionado, o mesmo não pode ser 

rescindido. Entretanto, o inadimplemento por uma das partes dá ensejo ao pedido de rescisão pela outra. O inadimplemento, 
pela doutrina, é uma das modalidades de inexecução voluntária de uma obrigação. E, para que se opere a resolução (ou 
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rescisão) contratual por inexecução voluntária de uma das partes, são necessários três requisitos: O primeiro é o inadimplemento 
do contrato, por culpa de um dos contratantes. O segundo requisito, é que exista um dano causado pela parte inadimplente à 
outra. E o terceiro, é que exista a ligação (nexo de causalidade) entre o prejuízo de uma das partes, e o comportamento ilíci to da 
outra. Preenchidos os três requisitos acima, a parte lesada pode pedir a rescisão judicial do contrato, com supedâneo no artigo 

1.092, parágrafo único, do Código Civil, o qual dispõe que “a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a rescisão do 
contrato com perdas e danos”. Pois bem. O pedido do autor é procedente. Os documentos costados aos autos demonstram que 
realmente foi celebrado o contrato, havendo descumprimento injustificado pela parte requerida, acarretando o desfazimento do 
ajuste e consequente necessidade de devolução dos valores pagos, o que não ocorreu. O requerido não questionou seu 

inadimplemento, nem alegou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Analisando o caso concreto, 
verifico que o requerido, regularmente citado, não apresentou contestação, de modo que não alegou fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito do autor, não juntando ao processo qualquer prova de haver efetuado o pagamento dos valores 
reclamados, ônus processual que, a meu sentir, competia-lhe, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Devo considerar 

inicialmente que os contratos são regidos pelo princípio da “pacta sunt servanda” e da autonomia da vontade, basilares do direito 
contratual, há que se respeitar o que for livremente ajustado no contrato, cabendo a intervenção judicial para revisão de suas 
cláusulas, somente em situações excepcionais. O requerente, por sua vez, anexou ao feito no Evento 1, o contrato e recibo dos 
valores pagos pela embarcação negociada, ou seja, cumpriu com o ônus processual descrito no art. 373, inciso I, do CPC. Nesse 

contexto, entendo que também restou bem configurado o inadimplemento e desfazimento do negócio, de forma que a 
procedência dos pedidos é medida que se impõe para o fim de evitar o enriquecimento indevido, vedado pelo art. 884 do CC. 
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 
4.048,73 (quatro mil e quarenta e oito reais e setenta e três centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária, e de  

juros de mora 1% ao mês nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a contar da citação. Em consequência, resolvo o 
mérito da lide, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno ainda a requerida no pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 20% (vinte) sobre o valor da condenação Publicada e 
registrada eletronicamente. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. JOSE CARLOS TAJRA 

REIS JUNIOR, Juiz de Direito" 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 5014017-36.2013.8.27.2729 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60746948000112 
REQUERIDO: LEGNA HELENA PINHEIRO MIRANDA - CPF: 31523676000 e HÉLIO LUIZ DE CÁCERES PERES MIRANDA - 
CPF: 21568731000         
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 97. "1. RELATÓRIO. Este processo foi 

autuado com a classe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL e o assunto “Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Títulos 
de Crédito, Obrigações, DIREITO CIVIL”, no qual consta como exequente BANCO BRADESCO S.A., e na condição de 
executados HÉLIO LUIZ DE CÁCERES PERES MIRANDA e LEGNA HELENA PINHEIRO MIRANDA. No curso do processo foi 
homologado o acordo do evento 71, conforme sentença do evento 72. Os autos encontravam-se baixados e foi juntado novo 

acordo com pedido de homologação, com suspensão para cumprimento voluntário, evento 94. É o necessário a relatar. 
Fundamento e decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO. O fato de as partes terem feito novo acordo após a homologação de avença 
anterior pelo Poder Judiciário não impede que haja a homologação de nova convenção bilateral. O artigo 840 do Código Civil diz 
que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. A norma processual, por sua 

vez, no caput do artigo 200, nos diz que “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 
produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”, desse modo, havendo interesse das 
partes em solucionar o litígio por meio de concessões mútuas, eventuais direitos processuais que tenham sido implementados 
por atos judiciais devem ceder em detrimento do interesse daquelas. Destaca-se que o novo Código de Processo Civil é 

permeado pelo espírito conciliatório, como se vê nos artigos 3º, §§ 2º, 3º e 4º; 139, V; 165 a 175; 303, II; 308, § 3º; 334; 359, e 
694 a 696. Sobre o assunto, eis a doutrina: Tentativa de conciliação. Termo final. Não há termo final para a tentativa de 
conciliação pelo juiz, pois mesmo depois de proferida a sentença, sendo vedado ao magistrado alterá-la (CPC 463), as partes 
podem chegar à composição amigável de natureza até diversa da que fora estabelecida na sentença. O término da demanda 

judicial é sempre interessante e deve ser buscado sempre que possível. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de 
Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11.ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 403.)(...) Não há termo final 
para a tentativa de conciliação pelo juiz, pois, mesmo depois de proferida a sentença, sendo vedado ao magistrado alterá-la 
(CPC 463), as partes podem chegar à composição amigável de natureza até diversa da que fora estabelecida na sentença. O 

término da demanda judicial é sempre interessante e deve ser buscado sempre que possível. (NERY JUNIOR, Nelson; 
ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 12. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 
467) O novo Código tem como compromisso promover a solução consensual do litígio sendo uma das suas marcas a 
viabilização de significativa abertura para a autonomia privada das partes – o que se manifesta não só no estímulo a que o 

resultado do processo seja fruto de um consenso das partes (art. 3º, §§ 2º e 3º, CPC), mas também na possibilidade de 
estruturação contratual de determinados aspectos do processo (negócios processuais, art. 190, CPC, e calendário processual, 
art. 191, CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 
Comentado, Revista dos Tribunais, p. 96/97). Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se manifestar sobre o 

assunto, assim se posicionou: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO 
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JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO. APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. 
HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo 
celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de 
conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de 

cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei nº 8.952), a 
incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo  
Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem 
as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em 

juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de 
natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial 
provido. (REsp 1.267.525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 
29/10/2015) Assim sendo, tratando-se de direitos disponíveis como é o caso dos autos, a lei confere aos litigantes plenos 

poderes para sobre eles transigirem da forma que melhor lhes convir. Como mencionado alhures, o novo Código de Processo 
Civil concede ampla autonomia às partes para a composição dos seus próprios interesses. Desta forma, atendidos os 
pressupostos necessários para homologação do acordo, quais sejam, capacidade e representação processual das partes, 
regularidade dos poderes conferidos aos advogados, e disponibilidade do direito em Juízo, não há óbice para não homologação 

do acordo. 3. DISPOSITIVO. Por todo exposto, HOMOLOGO o acordo apresentado no evento 49, ACORDO1, RESOLVO o 
mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, CPC e DECLARO extinta a execução, nos moldes dos artigos 924, II e 925, CPC. 
Honorários advocatícios conforme convencionado pelas partes. DISPENSO as custas finais, nos moldes do artigo 90, § 3º, CPC, 
uma vez que o acordo foi realizado antes da prolação da sentença. DEFIRO o pedido de retirada de eventuais gravames em 

bens móveis e imóveis de propriedade dos executados, o desbloqueio de valores via Sisbajud e a retirada de eventual restrição 
realizada pelo Serasajud, desde que tenham origem em ordem judicial prolatada por ocasião deste processo. As partes devem 
se ater ao disposto no artigo 1.000, CPC. 4. PROVIDÊNCIAS DA ESCRIVANIA 4.1 INTIMEM-SE as partes do teor desta 
sentença; 4.2 Se opostos embargos de declaração, INTIME-SE a parte contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos; Intimem-se. Cumpra-se.  RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz 
de Direito." 
 
INTIMAÇÃO 

AUTOS N°: 5014017-36.2013.8.27.2729 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60746948000112 
REQUERIDO: LEGNA HELENA PINHEIRO MIRANDA - CPF: 31523676000 e HÉLIO LUIZ DE CÁCERES PERES MIRANDA - 
CPF: 21568731000         

Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da decisão do evento 99. "Tendo em vista pedido expresso das 
partes para suspensão do processo até o cumprimento integral e voluntário da obrigação assumida em razão da homologação 
do acordo do evento 94, DETERMINO sua suspensão até o dia 15/07/2024, data do vencimento da última parcela, o que faço 
com fundamento no artigo 922 do Código de Processo Civil. Em caso de descumprimento do acordo a parte interessada deve 

comunicar este Juízo para retomada a marcha processual. Decorrido o prazo de suspensão sem a informação de 
descumprimento, haverá o levantamento da suspensão, a certificação do trânsito em julgado da sentença homologatória, e a 
baixa definitiva dos autos no sistema. Intimem-se. Cumpra-se. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito." 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de inscrições de interdição 
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO- Por 03 (três) vezes com intervalo de 10 (dez) dias  - 1ª VEZ. 
A Drª ANA PAULA ARAÚJO AIRES TPRIBIO, Juíza de Direito em Substituição por esta Comarca de Palmeirópolis/TO, no uso 
de suas atribuições legais, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL verem ou dele conhecimento tiverem que por 

este Juízo e Escrivania Cível tramita os autos de Interdição. nº  0001218-33.2019.8.27.2730, requerida por NELZA OLIMPIA DE 
PAULA e interditando LINDOMAR CASSIMIRO PAULA e por sentença proferida pela MM. Juíza de Direito em Substituição por 
esta Comarca, datada de 04/11/2020, foi decretada a interdição de LINDOMAR CASSIMIRO PAULA, brasileiro, solteiro, RG nº 
1199367 2ª Via, SSP/GO, CPF nº 219.669.231-04, residente e domiciliado no mesmo endereço de sua genitora/requerente, 

sendo nomeada sua curadora a Sr.ª NELZA OLIMPIA DE PAULA brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG n° 55.965, 
SSP/TO, inscrita no CPF/MF n° 588.900.501-44, residente e domiciliada na Rua 08, ao lado do Arivaldo, centro, 
Palmeirópolis/TO. SENTENÇA: Dispositivo. Ante o exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público, na forma do disposto no 
artigo 4º, inciso III, e artigo 1767, I, ambos do Código Civil, respeitadas as disposições da Lei nº 13.146/2015, em especial  os 

artigos 6º, 84, 85 e 86, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a incapacidade para os atos da vida civil, de natureza 
patrimonial e negocial, como emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em 
geral, os atos que não sejam de mera administração, ressalvados aqueles destinados aos seus gastos mensais ordinários, 
de LINDOMAR CASSIMRO PAULA, portador de alterações de memória (CID F10.7 e F10.6).Nomeio curadora NELZA OLIMPIA 

DE PAULA, mediante compromisso. Ante-se que a curatela constitui um múnus público que deverá ser exercido zelosamente e 
de boa-fé pelo curador, comprometendo-se com a qualidade de vida e saúde do interditado. Caso o interditado receba benefício 
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previdenciário, de rigor a prestação de contas de forma anual em autos apartados. O pagamento das custas e despesas 
processuais deverá ser suportado pela parte autora, observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Serve esta 
sentença como mandado para registro da interdição no Cartório de Registro Civil competente, para que o Sr. Oficial da Unidade 
de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento. Para tanto, imprescindível que a autora traga 

aos autos cópia da certidão de nascimento do interditado, caso ainda não o tenha feito. Em obediência ao disposto no artigo 755, 
§3º, do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na 
imprensa oficial, com intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, no DJ do TJTO e na plataforma do Conselho Nacional de 
Justiça. Dispensada a publicação na imprensa local, por inexistente neste município, bem como por ter sido a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, inciso III, do Código de Processo Civil.  A publicação na rede mundial de 
computadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no sistema e-proc do 
TJTO. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for 
criada e estiver em efetivo funcionamento. Expeça-se termo de compromisso e certidão de curatela definitiva, válida por tempo 

indeterminado, para todos os fins legais à luz do artigo 759, I, do Código de Processo Civil. Anoto a desnecessidade de 
expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, porquanto, conforme disposto no §1º do artigo 85 da Lei nº 13.146/2015, a 
definição da curatela não alcança o direito a voto. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Oportunamente, arquivem-se, com 
as cautelas de estilo. Palmeirópolis/TO, 04 de novembro de 2020. Este edital deverá ser publicado por três vezes no Diário da 

Justiça, sendo essa a primeira vez, com intervalo de 10 (dez) dias, sob os auspícios da Justiça gratuita e para que ninguém 
negue ignorância deverá ser afixado no placar do Fórum local, na forma legal. Palmeirópolis-TO, aos 14 de Janeiro de 2021. 
Vilma C. Milhomens Ferreira-Técnica Judiciária o digitei. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA ) DIAS 
 
O Doutor William Trigilio da Silva, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, etc. F A Z 

SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se a Ação de Iventário n.º 0002399-17.2020.8.27.2736, tendo como parte autora IRENE MARIA DE ALMEIDA, 
brasileira, viúva, aposentada, portadora do R.G. nº 119.723 SSP-TO e C.P.F. (MF) nº 626.389.711-20, residente e domiciliada na 
avenida 11 de maio, s/nº, centro, na cidade de Pindorama do Tocantins-TO em desfavor de OMILTON DE ALMEIDA FILHO, 

sendo o presente para CITAR eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, 942 e 232,inciso IV do CPC), para os 
termos da ação supra citada, e, para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de se 
presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e 
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 

Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO., aos 14/12/2020 . Eu, 
Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevo. 
 

PORTO NACIONAL 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
AÇÃO DE ALIMENTOS Nº 0011968-73.2019.8.27.2737/TO 
AUTOR: WANDERSON ALVES MOREIRA DA SILVA 
RÉU: ANNA JÚLYA MOREIRA BORGES 
EDITAL Nº 1740004 

 JUSTIÇA GRATUITA 
- EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE A. J. M. B. menor representada por sua genitora Isadora Silva Borges - (PRAZO 
DE 20 DIAS) - I PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, CITA A. J. M. B. menor impúbere, nascida em 17/06/2017, representada por sua mãe Isadora Silva 

Borges, brasileira, solteira, estudante, portadora da CI/RG n°1.259.635, SSP/TO, inscrita no CPF/MF sob o nº 063.150.221-11, 
residentes e domiciliadas em lugar incerto e não sabido, para os termos da Ação de Revisional de Alimentos (art. 344 e 345 
do CPC),  autos nº 0011968-73.2019.8.27.2737, que lhe move WANDERSON ALVES MOREIRA DA SILVA, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos autores e confissão quanto à matéria de fato  (art. 7º da lei n.º 5478/68). E 

para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E 
PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, 18/11/2020, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu Rosana 
Cardoso Maia- Técnica Judiciária, digitei.   HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUÍZA DE DIREITO. 
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WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 

FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele t iverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0002657-
12.2020.827.2741, tendo como réu: BENIZAR SOUSA MOURA, brasileiro, sem mais informações, residente em local incerto e 
não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, da decisão no evento 02 a seguir transcrito; Diante do 

exposto, FIXO as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima informada nos autos em 
epígrafe, DETERMINANDO que ?BENIZAR SOUSA MOURA: a) SEJA AFASTADO do lar, domicílio ou local de convivência 
com a ofendida, informado no evento 1, devendo o oficial de justiça acompanhar o indiciado no recolhimento de seus pertences, 
utilizando-se, inclusive, de força policial, se necessário; b) FIQUE PROIBIDO de freqüentar a residência da vítima; c) FIQUE 

PROIBIDO de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter distância mínima destes de 200 
(duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) FIQUE PROIBIDO de manter contato com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunicação; e) FIQUE PROIBIDO de frequentar determinados lugares, como o local de 
trabalho da vítima e/ou lugares por ela usualmente frequentados, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica. FICA 

O REQUERIDO ADVERTIDO de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, sem 
prejuízo de outras medidas legais (artigo 282, § 4º c/c art. 312, parágrafo único e art. 313, inciso III, do CPP e art. 20 da Lei Maria 
da Penha). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos catorze 

dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um (14/01/2021), lavrei o presente termo. 
Ismar Cassimiro Brasil Folha Leite 

Escrivão Respondendo 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

3ª Vara Cível 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0034740-88.2018.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A RÉU: CELSO MONTOIA NOGUEIRA RÉU: ALICIA MALDONADO GALAN 
EDITAL Nº 1365064 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 

O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuiçoes 
legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ete Juízo e 3ª Cara Civel tramita a 
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO   EXTRAJUDICIAL   0034740-88.2018.8.27.2729        proposta      BANCO DO BRASIL 

S/A por em desfavor de CELSO MONTOIA NOGUEIRA e ALICIA MALDONADO   GALAN.   FICA(M)   CITADA(S)   a(s)    
parte(s)    executada   CELSO MONTOIA NOGUEIRA e ALICIA MALDONADO GALAN atualmente em lugar incerto e não 
sabido para que tome(m) conhecimento da presente ação, bem como para que PAGUE(M), no prazo de 03(três) dias, O 
PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça(m) bens à penhora, suficientes para assegurar a toitalidade do débito, sob 

pena de lhe ser(em)penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução. Valor da causa R$ 
118.847,63. FICA ADVERTIDO o(a) EXECUTADO(A) de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua 
manifestação. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 16 de setembro de 2020. Eu, HARTHEMYZA 

KATIENNE DE F LIMA ALVES, Téc Judiciária na 3ª Vara Cível digitei e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz, abaixo 
lançada. 
Documento eletrônico assinado por PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Juiz de Direito, na forma  do  artigo 1º, inciso 
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da 

autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 1365064v2 e do código CRC 3f7268cb. 0034740-88.2018.8.27.2729       1365064 .V2 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Data e Hora: 16/9/2020, às 19:20:40 
 

PALMAS 
3ª Vara Cível 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5012671-50.2013.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: PONTE EMPREENDIMENTOS PROFISSIONAIS E EMPRESARIAIS LTDA 
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EDITAL Nº 1755653 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Meritíssimo Juiz de Direito Auxiliar da 3ª Vara Cível, no uso de suas 
atribuiçoes legais na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 

por ete Juízo e 3ª Cara Civel   tramita   a   AÇÃO    DE   EXECUÇÃO    POR    TITULO    EXTRAJUDICIAL    nº 
5012671-50.2013.8.27.2729 proposta BANCO BRADESCO S.A. por em desfavor de PONTE EMPREENDIMENTOS 
PROFISSIONAIS E EMPRESARIAIS LTDA.FICA(M) CITADA(S) a(s)  parte(s)  executada  PONTE  EMPREENDIMENTOS 
 PROFISSIONAIS  E EMPRESARIAIS LTDA atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome(m) conhecimento da 

presente ação, bem como para que PAGUE(M), no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E  COMINAÇÕES LEGAIS, ou 
ofereça(m) bens à penhora, suficientes para assegurar a toitalidade do débito, sob pena de lhe ser(em)penhorados bens, tantos 
quanto bastem para a satisfação integral da execução. Valor da causa R$ 52.391,09. FICA ADVERTIDO o(a) EXECUTADO(A) 
de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 

Palmas, Estado do Tocantins, aos novembro de 2020. Eu, Karla Francischini, Diretora de Secretaria na 3ª Vara Cível o fiz digi tar 
e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz, abaixo lançada. 
Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 

do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
1755653v2 e do código CRC fc6ee204. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO 

Data e Hora: 19/11/2020, às 16:0:39 
5012671-50.2013.8.27.2729             1755653 .V2 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Despachos 
SEI Nº 20.0.000023760-5 

REQUERENTES: Valdemir Braga de Aquino, Herisberto e Silva Furtado Caldas, Frederico Paiva Bandeira de Souza e Vandré 
Marques e Silva 
REFERENTE: EDITAL Nº 407 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – PROMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a Comarca de 2ª 
Entrância de Palmeirópolis - TO. 

Despacho Nº 916 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
Nos termos do artigo 93, inciso II, "e" da Constituição Federal, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos magistrados 
inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresentem as justificativas que julgar 
necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da Justiça. 

Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargadora Ângela Maria Ribeiro Prudente, Desembargador, em 
14/01/2021, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 8, de 14 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 
21.0.000000114-4, resolve exonerar, a pedido e a partir de 8 de janeiro de 2021, Neuton Pereira Melo Júnior do cargo de 

provimento em comissão de Editor de Imagem. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Presidente em exercício 

 

Decreto Judiciário Nº 9, de 14 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 
21.0.000000125-0, resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, João Paulo Rodrigues Carmo para o 
cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na Vara Criminal da Comarca de 
Dianópolis. 

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

Presidente em exercício 
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Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 119/2021, de 13 de janeiro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Vandre Marques e Silva, matrícula nº 352453, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 22/01 a 20/02/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Vice-Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 120/2021, de 13 de janeiro de 2021 

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

sistema eGESP,  
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Roniclay Alves de Morais, matrícula nº 211474, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 01/02 a 01/04/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 

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

Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 

Vice-Presidente 
 
Portaria Nº 77, de 14 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 a constituição de grupo de trabalho para tratar das providências pertinentes ao cumprimento da Resolução nº 
350, de 27 de outubro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, incluindo a apresentação de minutas dos atos normativos 
necessários; 

CONSIDERANDO a solicitação de dilação de prazo para conclusão dos trabalhos, conforme contido no processo SEI nº 
20.0.000025586-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo fixado no parágrafo único da Portaria nº 2.342, de 15 de dezembro de 2020. 

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

Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Presidente em exercício 

 

Resoluções 
Resolução Nº 1, de 14 de janeiro  de 2021 
Altera a Resolução nº 15, de 22 de novembro de 2007, que dispõe sobre a organização e funcionamento das unidades 
integrantes dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a Resolução nº 15, de 22 de novembro de 2007, no que tange estrutura funcional 
das Câmaras Cíveis e Criminais, com a finalidade de aprimorar o corpo funcional destas unidades; 
CONSIDERANDO que a Lei nº 2.693, de 21 de dezembro de 2012, que alterou a Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que 

dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, criou 
funções comissionadas, destinando parte delas às Câmaras Cíveis e Criminais, nos termos da decisão do Pleno nos autos e-
proc nº 5004908-71.2012.827.0000; 
CONSIDERANDO o expressivo número de demandas nas Câmaras, circunstância que tem comprometido o oferecimento de 

uma prestação jurisdicional célere, razoável e eficaz, conforme exige a Carta Política Fundamental; 
CONSIDERANDO que as Secretarias das Câmaras Cíveis e Criminais, Secretaria do Tribunal Pleno, Secretaria do Conselho da 
Magistratura e Comissões Permanentes são unidades integrantes dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça, concebida 
como órgão do Nível de Direção Superior da área fim do 2º Grau, não possuem distribuição de cargos ou funções no quantitativo 

necessário; 
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CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 13ª Sessão Virtual Administrativa, realizada de 3 a 11 
de dezembro de 2020, conforme processo SEI nº 20.0.000024229-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º A Resolução nº 15, de 22 de novembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 21............................................................................................................. 
§ 1º O Conselho da Magistratura contará, também, com dois Auxiliares de Secretaria, com a função de prestar assistência às 
atividades da unidade. 
§ 2º Integram a estrutura do Conselho da Magistratura os cargos e as funções comissionadas (FC) especificadas no ANEXO IV-

A e V desta Resolução.” (NR) 
“Art. 24.............................................................................................................  
I - cumprir todas as providências necessárias nos autos, desde seu primeiro recebimento até a sua baixa definitiva ou 
interposição de recurso a outro Tribunal ou órgão julgador deste Tribunal;  

II - supervisionar os serviços de apoio aos julgamentos; 
III - controlar a circulação dos processos, anotando todas as movimentações nos autos, em arquivo ou banco de dados; 
IV - lavrar termos e certidões, elaborar editais, pautas de julgamento e notas de expediente para intimação das partes, 
fiscalizando-lhes a publicação; 

V - secretariar as sessões, lavrando as atas respectivas, encaminhando as cópias à publicação; 
VI - cumprir os despachos exarados pelo Presidente e pelos demais membros do Conselho; 
VII - preparar as pautas de julgamento, providenciando as comunicações devidas; 
VIII - manter arquivo atualizado das Comarcas e Varas e de seus respectivos titulares e substitutos; 

IX - manter arquivo atualizado da situação funcional dos magistrados procedendo às atualizações correspondentes; 
X - publicar os editais de remoção e promoção de magistrados; 
XI - elaborar lista e encaminhar, com antecedência de 48 horas, relação de magistrados habilitados a concorrer à remoção ou 
promoção em cada comarca de acordo com os editais previamente publicados; 

XII - orientar e fiscalizar as atividades realizadas pelos servidores lotados na Secretaria; 
XIII - informar ao Tribunal Pleno a relação dos magistrados aptos a concorrerem a vagas de membros para o Tribunal Regional 
Eleitoral; 
XIV - organizar e publicar, no mês de janeiro de cada ano, o quadro de antiguidade dos desembargadores e dos juízes de direito, 

na entrância e na carreira. 
XV - repassar, quando solicitado, ao Tribunal Regional Eleitoral o quadro de antiguidades dos juízes nas respectivas Comarcas. 
XVI - exercer outras atividades correlatas ou que lhe forem delegadas pelo Presidente.” (NR) 
“Art. 26.............................................................................................................  

I - cumprir todos os atos e diligências processuais até a sua baixa definitiva ou interposição de recurso a outro Tribunal; 
II - supervisionar os serviços de apoio aos julgamentos; 
III - controlar a circulação dos processos, anotando todas as movimentações nos autos, em arquivo ou banco de dados; 
IV - lavrar termos e certidões, elaborar editais, pautas de julgamento e notas de expediente para intimação das partes, 

fiscalizando-lhes a publicação.” (NR) 
“Art. 27.............................................................................................................  
I - lavrar ocorrências em atas; 
II - fornecer certidões judiciais e administrativas dentro dos preceitos legais, quais seja, competência, veracidade, etc; 

III - controlar o tempo regimental destinado à sustentação oral dos advogados; 
IV - convocar sessões extraordinárias, quando determinado; 
V - verificar a exatidão da situação dos feitos constantes das pautas de julgamento; 
VI - organizar as sessões e delas participar; 

VII - manter sob sua guarda e responsabilidade os originais das cédulas de votação utilizadas nas sessões devidamente lacradas 
e conferidas; 
VIII - proceder à degravação, a pedido de desembargador componente deste Tribunal ou da parte interessada em processo 
mencionado, de fitas gravadas em sessão, bem como manter arquivo das gravações classificado por ano, data e especificação 

do tipo de sessão; 
IX - elaborar o calendário semestral das sessões ordinárias do Tribunal Pleno; 
X - funcionar durante os julgamentos de competência do Tribunal Pleno, digitando termos de interrogatório, procedendo à leitura 
de peças processuais e realizando os atos de instrução e julgamento dos feitos; 

XI - funcionar nas audiências de conciliação e instrução dos feitos de competência do Tribunal Pleno;  
XII - lavrar as atas das sessões, registrando as decisões judiciais e administrativas proferidas pelo Tribunal Pleno, bem como 
todas as ocorrências da sessão; 
XIII- elaborar pauta e sua publicação com, pelo menos, cinco dias entre a data da publicação e a data da sessão; 

XIV - responsabilizar-se pela guarda dos livros, lavrar o termo de abertura e rubricar suas folhas; 
XV - realizar atos ordinatórios; 
XVI - encaminhar os processos em que tenha havido recurso para a Secretaria de Recursos Constitucionais; 
XVII - secretariar as sessões de julgamento, auxiliando a Presidência da Câmara, quanto a tempo de sustentações orais, 

assessorando quanto às demais questões regimentais e legais a que forem interpelados durante toda a sessão; 
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XVIII - assinar mandados de intimação, citação, notificação, cartas de ordem, cartas precatórias, editais e ofícios, telegrama e 
telex, em atendimento a despachos e decisões dos Relatores, com a expressão “por ordem”;  
XIX - exercer outras atividades correlatas ou que lhe forem delegadas pelo Presidente.” (NR) 
“Art. 28. As Câmaras serão compostas pelas unidades: 

I - Secretaria da Câmara; 
II - Assessoria da Câmara; 
III - Divisão de Julgamento e Plenário; 
IV - Divisão de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos; 

V - Divisão de Apoio Administrativo e Judicial; 
VI - Divisão de Apoio a Execução, Intimações e Publicações. 
Parágrafo único. Integram a estrutura de cargos das Câmaras Cíveis e Criminais as funções comissionadas (FC) especificadas 
no ANEXO IV-A e V desta Resolução.” (NR) 

“Art. 30. As Secretarias das Câmaras Cíveis e Criminais são subordinadas diretamente aos seus respectivos presidentes, 
incumbindo-lhes auxiliar os Desembargadores ou seus substitutos: 
I - cumprir todas as providências necessárias nos autos, desde seu primeiro recebimento até a baixa definitiva ou interposição de  
recurso a outro Tribunal; 

II - supervisionar todos os serviços de apoio a julgamento; 
III - fazer os autos conclusos aos relatores e remetê-los aos revisores e à Procuradoria Geral de Justiça; 
IV - controlar a circulação dos processos, promovendo as diligências necessárias e as certificações correspondentes, nos meios 
eletrônicos respectivos; 

V - lavrar termos e certidões, elaborar editais, pautas de julgamento e notas de expediente para intimação das partes, 
fiscalizando-lhes a publicação e prazos; 
VI - prestar informações relativas aos autos e, se necessário, certificar atos, fases, observadas as ressalvas prescritas em lei 
(segredo de justiça - Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006); 

VII – manter as fases atualizadas, enquanto os autos permanecerem nas secretarias; 
VIII - preparar as sessões de julgamento, pelos meios regulamentados em lei, assegurando as medidas previamente 
estabelecidas ao preparo e realização; 
IX - secretariar as sessões, lavrando as atas respectivas e providências posteriores; 

X - executar outras atividades típicas da Secretaria ou delegadas pela autoridade competente.” (NR) 
“Art. 31. Aos Secretários das Câmaras, além das responsabilidades previstas do Regimento Interno e no Código de Organização 
Judiciária, compete: 
I – receber os autos de recursos e ações originárias de natureza cível e criminal, controlando-os através de sistemas 

operacionais; 
II – remeter os autos ou ações aos relatores/revisores, conforme couber; 
III – ordenar os processos segundo as determinações dos Senhores Relatores e Revisores, observando os prazos legais; 
IV – organizar a matéria judicial a ser publicada no Diário da Justiça, conforme prescrições legais; 

V - organizar e coordenar as pautas de julgamento, na forma do Regimento Interno do Tribunal e/ou outras legalmente 
instituídas; 
VI – conferir acórdãos juntados aos processos, verificando exatidão dos resultados emitidos nos extratos de ata, 
VII – publicar os acórdãos no Diário da Justiça, em casos excepcionais; 

VIII – certificar o trânsito em julgado dos acórdãos; 
IX – elaborar ou extrair certidão de matéria cível/criminal, dentro dos preceitos legais, quais sejam, competência, veracidade, 
eficácia, quando necessárias, ou o próprio sistema não as produzir; 
X – encaminhar os processos em que tenha havido recurso para a Seção de Recursos Constitucionais; 

XI - registrar os atos e movimentos processuais, prestando as informações que forem solicitadas pelas partes e procuradores;  
XII – secretariar as sessões de julgamento, auxiliando a Presidência da Câmara, quanto ao tempo de sustentações orais, 
assessorando quanto às demais questões regimentais e legais a que for interpelado durante toda a sessão; 
XIII – lavrar atas das sessões de julgamentos e, comas assinaturas, providenciar a publicidade na forma legalmente 

recomendada; 
XIV – intimar as partes, dos despachos e de decisões dos Relatores, conforme normas processuais eletrônicas, devendo, nos 
casos excepcionais prescritos, preparar matéria para publicação no Diário da Justiça; 
XV – assinar mandados de intimação, citação, notificação, editais e ofícios, em atendimento a despachos e decisões dos 

Relatores, com a expressão “por ordem”. Observando determinações específicas na produção de cartas de ordem e precatórias, 
se existentes; 
XVI – abrir vistas de autos a advogados, defensores públicos ou a Procuradoria-Geral da Justiça nas formas previstas em lei; 
XVII – conferir extratos de ata para a confecção dos respectivos acórdãos; 

XVIII – expedir alvarás de levantamento, quando assim ordenado; 
XIX - orientar e fiscalizar as atividades realizadas pelos servidores lotados na Secretaria; 
XX - exercer outras atividades típicas da secretaria ou delegadas pela autoridade competente.” (NR) 
“Art. 33.............................................................................................................  
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§ 1º A Secretaria das Comissões Permanentes contará, também, com 1 (um) Chefe de Comissão Permanente, com a função de 
prestar assistência às atividades das Comissões Permanentes. 
§ 2º Integram a estrutura de cargos das Comissões as funções comissionadas (FC) especificadas no ANEXO IV-A e V desta 
Resolução.” (NR) 

“Art. 34. Ao Secretário das Comissões Permanentes compete: 
I - processar os autos, fazendo-os conclusos aos relatores; 
II - lavrar termos e certidões e elaborar pautas de julgamento; 
III - efetuar serviços de digitação; 

IV - secretariar as sessões, lavrando as respectivas atas; 
V - preparar e cumprir despachos ordenados pelos desembargadores membros das Comissões Permanentes do Tribunal;  
VI - pesquisar, organizar e manter coletânea de legislação especifica; 
VII - prestar assessoramento em trabalhos que visem à implantação de leis e regulamentos; 

VIII - cumprir outras atribuições que lhe forem delegadas.” (NR) 
Art. 1º A Resolução nº 15, de 22 de novembro de 2007, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 25-A, 27-A, 27-B, 27-C, 27-
D, 27-E, 27-F, 31-A, 31-B, 31-C, 31-D, 31-E, 31-F, 31-G, 31-H e 34-A: 
“Art. 25-A. A Secretaria do Tribunal Pleno será composta pelas unidades: 

I - Secretaria do Tribunal Pleno; 
II - Assessoria de Secretaria; 
III - Divisão de Julgamento e Plenário; 
IV - Divisão de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos; 

V - Divisão de Apoio Administrativo e Judicial; 
VI - Divisão de Apoio a Execução, Intimações e Publicações. 
Parágrafo único. Integram a estrutura de cargos da Secretaria do Tribunal Pleno as funções comissionadas (FC) especificadas 
no ANEXO IV-A e V desta Resolução.” 

“Art. 27-A. Compete ao Assessor de Secretaria: 
I - Assessorar direta e indiretamente os trabalhos da Secretaria; 
II - prestar apoio técnico e especializado ao secretário, gabinetes, servidores, estagiários e voluntários em todas as questões de 
organização funcional, de ordem administrativa e judicial, inclusive, atendimento de excelência às partes; 

III - dar suporte ao secretário nos serviços de julgamento, inclusive, assistência nas sessões plenárias; 
IV – assistir ao secretário na elaboração de documentos complementares ao cumprimento das deliberações em sessões 
plenárias, entre outras; 
V - cumprir todas as atribuições inerentes ao bom andamento da secretaria no assessoramento ao secretário, inclusive, 

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem delegadas pela autoridade competente.” 
“Art. 27-B. Compete ao Chefe de Julgamento e Plenário: 
I - conferir todos os processos com pedido de dia a serem pautados; 
II - organizar a pauta conforme pedido de dia com a junção de processos retirados nos termos dos extratos de atas da sessão 

anterior; 
III – editar a pauta e encaminhá-la para publicação, conforme previsão legal; 
IV - certificar a publicação no Diário da Justiça; 
V – conferir e preparar pauta em mesa e enviar processos para o plenário; 

VI - verificar petições/inscrições de sustentação oral (nos meios eletrônicos), prestando aos advogados e partes as informações 
pertinentes; 
VII – organizar as prioridades e segredo de justiça, na pauta respectiva; 
VIII – lançar a fase de processo julgado e recurso interno julgado, no sistema, para controle de produtividade dos julgadores; 

XIX - preparar extratos eletrônicos e inserir o último extrato nos processos, julgados (mantidos c/ vista, que foram julgados); 
X - montar a pauta (retirados e pauta do dia) renumerando; 
XI - enviar processo ao Desembargador que pediu vistas; 
XII – conferir extratos de ata de julgados, juntar aos processos e enviá-los ao gabinete/relator; 

XIII - extrair e conferir a ata da sessão providenciando a coleta de assinaturas e posterior publicação nos portais recomendados; 
XIV - verificar a exatidão da situação dos feitos constantes nas pautas de julgamento, procedendo ao resumo do julgamento para 
cada sessão; 
XV - cumprir todas as tarefas que lhes forem atribuídas, no âmbito de sua competência, para o bom e fiel andamento da 

prestação jurisdicional.” 
“Art. 27-C. Compete ao Chefe de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos; 
I – controlar, analisar e acompanhar todos os processos conforme organização interna da secretaria; 
II - providenciar a movimentação dos autos de acordo com as normas 

processuais específicas, desde a origem à baixa; 
III - auxiliar mutuamente as unidades internas da Secretaria, zelando para o seu regular funcionamento; 
IV - acompanhar prazos de toda natureza processual de sua competência; 
V - efetuar conclusões aos gabinetes; 

VI - receber, arquivar, entregar mídias, com o devido acompanhamento processual legal, inclusive certificação; 
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VII - atender aos gabinetes prontamente, com exclusividade, à presidência, prestando as informações necessárias aos processos 
aportados na secretaria, pelas vias: e-proc, SEI, spark, e-mail, telefone, malote, entre outras; 
VIII - cumprir todas as tarefas que lhes forem atribuídas ao cargo com zelo e celeridade, no âmbito de sua competência, para o 
bom e fiel andamento da prestação jurisdicional.” 

“Art. 27-D. Compete ao Chefe de Apoio Administrativo e Judicial: 
I - prestar apoio técnico e especializado na recepção de todos os processos administrativo/judicial da Secretaria; 
II – promover a triagem de todos os processos recebidos (localizador), na forma organizada pela secretaria; 
III – proceder às retificações básicas, necessárias à regularização do feito, de acordo com as determinações dos despachos, 

decisões, acórdãos e/ou, atos ordinatórios, legalmente previstos; 
IV - dar suporte ao Secretário e Desembargadores nas demandas judiciais e administrativas; 
V – atender a todos os jurisdicionados, pelos meios de comunicação existentes, no que couber; 
VI - auxiliar nos serviços de julgamento, quando necessário; 

VII - manter atualizado cadastro de todos os membros eleitos para o Tribunal Regional Eleitoral com o biênio correspondente; 
VIII - cumprir outras atribuições que lhe forem delegadas, inclusive em todos os setores da unidade.” 
“Art. 27-E. Compete ao Assistente Administrativo e Judicial: 
I - instruir e acompanhar os serviços executados pelos colaboradores estagiários, nos processos sob sua responsabilidade; 

II - solicitar serviços de cunho administrativo e judicial pelas vias disponíveis, para o bom funcionamento organizacional da 
secretaria; 
III - auxiliar no cumprimento às demandas processuais administrativas do SEI, eGESP e Malote; 
IV – dar assistência no cumprimento às deliberações quando ocorridas nas sessões de julgamento; 

V - acompanhar no controle do inventário do patrimônio sob responsabilidade e uso da Secretaria (mobília, material de consumo 
e de uso eletrônico); 
VI - prestar atendimento ao público em geral através dos meios oferecidos pelo tribunal à prestação jurisdicional célere e eficaz, 
nas formas que lhe são atribuídas; 

VII – acompanhar estagiários, desde a contratação, até à rescisão contratual, orientando-os, instruindo-os e avaliando seu 
desempenho; 
VIII – manter o controle e abastecimento de material de consumo e expediente da secretaria, suprindo-as; 
IX – controlar férias, licenças, ausências e usufruto de plantões da equipe de trabalho, organizando as substituições, por 

delegação da chefia imediata; 
X - Cumprir outras atribuições que lhe forem delegadas.” 
“Art. 27-F. Compete ao Chefe de Apoio a Execução, Intimações e Publicações: 
I – auxiliar na execução, cumprimento e efetivação de todas as intimações pelos meios de comunicação, eletrônica, pelos meios 

físicos como, central de mandados ou correios, até a juntada do Aviso de recebimento (AR); 
II – acompanhar o rastreamento das correspondências enviadas promovendo as anotações necessárias ao cumprimento 
processual; 
III – receber, conferir, escanear e juntar os avisos de recebimento e/ou documento correspondente ao motivo da devolução, nos 

processos respectivos e encaminhá-los ao setor competente; 
IV – auxiliar no preparo de matérias para publicação no Diário da Justiça de ordem administrativa ou judicial, quando necessário; 
V - promover o cumprimento das diligências; 
VI - cumprir todas as atribuições que lhes forem determinadas ao bom e fiel andamento da prestação jurisdicional.” 

“Art. 31-A. Compete ao Assessor de Câmara: 
I - assessorar direta e indiretamente nos trabalhos da secretaria; 
II - prestar apoio técnico e especializado ao secretário, gabinetes, servidores, estagiários e voluntários em todas as questões de 
organização funcional, de ordem administrativa e judicial, inclusive, atendimento de excelência às partes; 

III – controlar férias, licenças, ausências e usufruto de plantões da equipe de trabalho, organizando as substituições, por 
delegação da chefia imediata; 
IV - auxiliar prontamente no cumprimento às demandas processuais administrativas, de pessoal e judiciais, solicitadas via SEI, 
eGESP ou e-mail, entre outros meios eletrônicos, providenciando tanto solicitações do órgão, quanto na prestação de 

informações; 
V - dar suporte ao secretário nos serviços de julgamento, inclusive, assistência nas sessões plenárias; 
VI – acompanhar estagiários, desde a contratação, até à rescisão contratual, orientando-os, instruindo-os e avaliando seu 
desempenho; 

VII – assistir ao secretário na elaboração de documentos complementares ao cumprimento das deliberações em sessões 
plenárias, entre outras; 
VIII – manter o controle e abastecimento de material de consumo e expediente da secretaria, suprindo-as; 
IX – solicitar, quando necessário, serviços de outras diretorias; 

X - cumprir todas as atribuições inerentes ao bom andamento da secretaria no assessoramento ao secretário, inclusive, 
desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem delegadas pela autoridade competente.” 
“Art. 31-B. Compete ao Chefe de Julgamento e Plenário: 
I - conferir todos os processos com pedido de dia a serem pautados; 
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II - organizar a pauta conforme pedido de dia com a junção de processos retirados nos termos dos extratos de atas da sessão 
anterior; 
III – editar a pauta e encaminhá-la para publicação, conforme previsão legal; 
IV - certificar a publicação no Diário da Justiça e enviar pauta com as certidões conforme situação de cada processo ao plenário; 

V - organizar pauta de processos que requerem republicação no Diário da Justiça (art. 942do CPC); promover o envio ao 
plenário com as devidas providências de publicação e certificação; 
VI - editar pauta por Desembargador para acompanhamento na sessão e disponibilizá-las no sistema eletrônico; 
VII – conferir e preparar pauta em mesa e enviar processos para o plenário; 

VIII - verificar petições/inscrições de sustentação oral (nos meios eletrônicos), prestando aos advogados e partes as informações 
pertinentes; 
IX – organizar as prioridades e segredo de justiça, na pauta respectiva; 
X – lançar a fase de processo julgado e recurso interno julgado, no sistema, para controle de produtividade dos julgadores; 

XI - preparar extratos eletrônicos e inserir o último extrato nos processos, julgados (mantidos com vista, que foram julgados); 
XII - montar a pauta (retirados e pauta do dia) renumerando; 
XIII - ordenar o e-plenário; 
XIV - enviar processo ao Desembargador que pediu vistas; 

XV – conferir extratos de ata de julgados,juntar aos processos e enviá-los ao gabinete/relator; 
XVI - preparar ofícios para a dinâmica do art. 942, do CPC, ou outra providência necessária à extensão ou composição de 
quórum, nos julgamentos das câmaras; 
XVII - preparar extratos eletrônicos, conferir, juntar e enviar ao gabinete para juntada de acórdão; 

XVIII - extrair e conferir a ata da sessão providenciando a coleta de assinaturas e posterior publicação nos portais 
recomendados; 
XIX - cumprir todas as tarefas que lhes forem atribuídas, no âmbito de sua competência, para o bom e fiel andamento da 
prestação jurisdicional.” 

“Art. 31-C. Compete ao Assistente de Julgamento e Plenário: 
I - prestar assistência durante todo julgamento de processos, desde o preparo da pauta até a emissão de extratos, no que for 
necessário; 
II - fazer certidão, colocar nos processos e enviar pauta para o plenário; 

III - analisar os processos da pauta no sistema, limpar/extrair dos localizadores, conforme andamento, após, enviar processos 
para o plenário, certificando; 
IV – prestar atendimento a estudantes, com o controle recomendado, para posterior emissão de declaração de presença. 
V - enviar pauta em mesa, em PDF, aos gabinetes e digitalizar a pauta com os dados colhidos na sessão; 

VI – disponibilizar a pauta na internet web e, quando possível, distribuí-la aos órgãos previstos em lei, como: OAB, MP e 
Defensoria Pública; inclusive, se viável, afixá-la nos murais do prédio do Tribunal; 
VII - encaminhar pauta, via malote, para todos os gabinetes da câmara, como também, a juiz certo, quando houver; 
VIII - formatar a pauta, composta da relação dos retirados de pauta do dia; 

IX - atender aos gabinetes, telefonemas em geral e todas as formas necessárias à prestação jurisdicional; 
X - cumprir todas as tarefas que lhe forem atribuídas com zelo e celeridade, no âmbito de sua competência, para o bom e fiel 
andamento da prestação jurisdicional.” 
“Art. 31-D. Compete ao Chefe de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos: 

I – controlar, analisar e acompanhar todos os recursos, conforme organização interna da secretaria; 
II - providenciar a movimentação dos autos de acordo com as normas processuais específicas, desde a origem à baixa; 
III - analisar petições e concluir o feito; 
IV - providenciar a emissão dos ofícios, editais, cartas de ordem, precatórias, PJe, rogatórias, salvo conduto, mandado de prisão,  

alvarás de soltura, alvará de levantamento, gerando-os ou inserindo-os no sistema eletrônico, devidamente assinados, nas 
formas legais; 
V - orientar seus auxiliares na execução de todos os atos inerentes ao setor; 
VI - auxiliar mutuamente as unidades internas da Câmara, zelando para o seu regular funcionamento; 

VII - acompanhar prazos de toda natureza processual de sua competência; 
VIII - acompanhar processos com vista ao MP para parecer, contrarrazões ou dar ciência, inclusive aos juízos de 1º Grau, 
conforme disposição legal; 
IX - efetuar conclusões aos gabinetes ou diligenciar a baixa definitiva; 

X - dar cumprimento imediato às decisões liminares deferidas; 
XI - receber, arquivar, entregar mídias, com o devido acompanhamento processual legal, inclusive certificação; 
XII - promover a contagem de prazos manuais, de acordo com situações específicas ao caso. 
XIII - efetuar a intimação das partes, abrindo vistas ao MP, advogados, defensores públicos, notificando e dando ciência aos 

juízes, representantes de outros órgãos, etc.; 
XIV - analisar, diariamente os processos com decurso de prazo, providenciando a imediata conclusão e/ou as medidas cabíveis 
ao andamento do feito, de acordo com a necessidade, observadas todas as determinações contidas nos despachos, decisões, 
acórdãos, entre outras providências de praxe; 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4882 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2021 27 

 

 

 

XV – atender aos gabinetes prontamente, com exclusividade, à presidência, prestando as informações necessárias aos 
processos aportados na secretaria, pelas vias: e-proc, SEI, spark, e-mail, telefone, malote, entre outras; 
XVI - cumprir todas as tarefas que lhes forem atribuídas ao cargo com zelo e celeridade, no âmbito de sua competência, para o 
bom e fiel andamento da prestação jurisdicional.” 

“Art. 31-E. Compete ao Assistente de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos: 
I - dar assistência nas atividades atribuídas ao setor de análise; 
II – controlar localizadores e acompanhar procedimentos necessários ao andamento do feito; 
III – concluir processos aos gabinetes; 

IV – preparar matérias para publicação de intimações no Diário da Justiça; 
V - certificar o trânsito em julgado e providenciar devida baixa dos processos; 
VI – auxiliar no cumprimento imediato de liminares, inclusive, observar prioridades, via e-proc, e medidas posteriores às suas 
intimações; 

VII - acompanhar as matérias publicadas no Diário da Justiça, certificando e abrindo os respectivos prazos, inclusive, se 
necessário, de forma manual, conforme peculiaridades; 
VIII – auxiliar nos procedimentos, que necessitem associar procuradores, gerenciar partes e retificar autos; 
IX - acompanhar Malotes, dando cumprimento aos pedidos alusivos ao setor, como também promover o andamento de PJe e 

SEI, conforme organização da secretaria; 
X - atender às solicitações dos gabinetes quanto aos processos aportados na secretaria, sobrestamento, aguardando prazos, 
conciliações, entre outros motivos; 
XI – prestar atendimentos em geral em todas as formas necessárias à prestação jurisdicional; 

XII - cumprir outras atribuições que lhe forem delegadas.” 
“Art. 31-F. Compete ao Chefe de Apoio Administrativo e Judicial: 
I - prestar apoio técnico e especializado na recepção de todos os processos administrativo/judicial da Câmara; 
II – promover a triagem de todos os processos recebidos(localizador), na forma organizada pela secretaria; 

III – proceder as retificações básicas, necessárias à regularização do feito, de acordo com as determinações dos despachos, 
decisões, acórdãos e/ou, atos ordinatórios, legalmente previstos, como: 
a) conferir polos; 
b) associar representante legalmente constituído, averiguando procurações, pedidos de exclusividade, cadastramento no e-proc, 

em 1º e 2º Graus de jurisdição, e, se necessário, excluir advogados; 
c) adicionar juízes, procuradores do MP, Procuradoria do Estado e Defensores Públicos, nas formas estabelecidas, inclusive, 
intimando-os, notificando-os, cientificando-os, respectivamente, na forma que lhe for atribuída; 
d) observar e fazer constar informações adicionais, em casos específicos, como processo sigiloso, prioridade, entre outras, ou 

seja, proceder todas as alterações na capa do processo que forem da competência da Secretaria. 
IV - distribuir os processos, após regularizados, aos setores da unidade, conforme organização da secretaria; 
V - orientar e dar assistência em todas as vias processuais de intimações, quando necessário; 
VI - dar suporte ao Secretário da Câmara e Desembargadores nas demandas judiciais e administrativas de todo o órgão; 

VII – atender a todos os jurisdicionados, pelos meios de comunicação existentes, no que couber; 
VIII - auxiliar nos serviços de julgamento, quando necessário; 
IX - cumprir outras atribuições que lhe forem delegadas, inclusive em todos os setores da unidade.” 
“Art. 31-G. Compete ao Assistente Administrativo e Judicial: 

I - tomar as providências administrativas e judiciais cabíveis ao cumprimento das decisões monocráticas e colegiadas, nos 
recursos que hajam partes sem advogados constituídos ou não cadastrados no e-proc, inclusive aos que pedem exclusividade; 
II – elaborar memorandos, ofícios, editais, mandados, cartas de ordem, precatórias, rogatórias, alvarás, matérias para publicação 
no Diário da Justiça eletrônico, internet e intranet, bem como, de cumprimento por oficiais de justiça e remessa pelos correios; 

III - instruir e acompanhar os serviços executados pelos colaboradores estagiários, nos processos sob sua responsabilidade; 
IV - solicitar serviços de cunho administrativo e judicial pelas vias disponíveis, para o bom funcionamento organizacional da 
secretaria; 
V - auxiliar no cumprimento às demandas processuais administrativas do SEI, eGESP e Malote; 

VI – dar assistência no cumprimento às deliberações quando ocorridas nas sessões de julgamento; 
VII - acompanhar no controle do inventário do patrimônio sob responsabilidade e uso secretaria da Câmara (mobília, material de 
consumo e de uso eletrônico); 
VIII - prestar atendimento ao público em geral através dos meios oferecidos pelo tribunal à prestação jurisdicional célere e eficaz,  

nas formas que lhe são atribuídas; 
IX - cumprir outras atribuições que lhe forem delegadas.” 
“Art. 31-H. Compete ao Chefe de Apoio a Execução, Intimações e Publicações: 
I – auxiliar na execução, cumprimento e efetivação de todas as intimações pelos meios de comunicação, eletrônica, 

especialmente, providenciar o encaminhamento dos documentos oficiais às partes que não tenham advogados constituídos, 
pelos meios físicos como, central de mandados ou correios, até a juntada do Aviso de recebimento (AR); 
II – preparar etiquetas, cópias a serem anexadas ao ofício, envelopes e protocolizá-los no setor/central de correspondência, para 
envio à empresa dos correios conveniada; 
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III – encaminhar processos à central de mandados para cumprimento do ato oficial emitido pelo órgão, nos termos descritos na 
decisão; 
IV – zelar pelo efetivo cumprimento da intimação, observando prazos de envios de correspondências e controlando as demandas 
dessa natureza na secretaria; 

V -acompanhar o rastreamento das correspondências enviadas promovendo as anotações necessárias ao cumprimento 
processual; 
VI – receber, conferir, escanear e juntar o avisos de recebimento e/ou documento correspondente ao motivo da devolução, nos 
processos respectivos e encaminhá-los ao setor competente; 

VII – auxiliar no preparo de matérias para publicação de intimações no Diário da Justiça de ordem administrativa ou judicial, 
quando necessário; 
VIII - cumprir todas as atribuições que lhes forem determinadas ao bom e fiel andamento da prestação jurisdicional.” 
“Art. 34-A. As Comissões de Sistematização, Distribuição e Coordenação, de Seleção e Treinamento, de Jurisprudência e 

Documentação, de Regimento e Organização Judiciária e de Orçamento, Finanças e Planejamento contarão, cada uma, com 3 
(três) Auxiliares de Comissão. 
Parágrafo único. Compete ao Auxiliar de Comissão cumprir todas as atribuições que lhes forem determinadas ao bom e fiel 
andamento Comissões Permanentes do Tribunal.” 

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

Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Presidente em exercício 

  
ANEXO ÚNICO 

(Resolução nº 1, de 14 de janeiro de 2021) 
“ANEXO IV-A 

ESTRUTURA DE CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS DAS CÂMARAS 

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL 

CARGO/FUNÇÃO QUANT. SÍMBOLO 

Secretário de Câmara 1 DAJ 8 

Assessor de Câmara 2 FC 4 

Chefe de Julgamento e Plenário 1 FC 3 

Assistente de Julgamento e Plenário 1 FC 2 

Chefe de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos 1 FC 3 

Assistente de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos 1 FC 2 

Chefe de Apoio Administrativo e Judicial 1 FC 3 

Assistente Administrativo e Judicial 2 FC 2 

Chefe de Apoio a Execução, Intimações e Publicações 1 FC 3 

  

SECRETARIA DA 2ª CÂMARA CÍVEL 

CARGO/FUNÇÃO QUANT. SÍMBOLO 

Secretário de Câmara 1 DAJ 8 

Assessor de Câmara 2 FC 4 

Chefe de Julgamento e Plenário 1 FC 3 

Assistente de Julgamento e Plenário 1 FC 2 

Chefe de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos 1 FC 3 

Assistente de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos 1 FC 2 

Chefe de Apoio Administrativo e Judicial 1 FC 3 

Assistente Administrativo e Judicial 2 FC 2 

Chefe de Apoio a Execução, Intimações e Publicações 1 FC 3 

  

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CRIMINAL 

CARGO/FUNÇÃO QUANT. SÍMBOLO 

Secretário de Câmara 1 DAJ 8 

Assessor de Câmara 1 FC 4 
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Chefe de Julgamento e Plenário 1 FC 3 

Chefe de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos 1 FC 3 

Chefe de Apoio Administrativo e Judicial 1 FC 3 

Chefe de Apoio a Execução, Intimações e Publicações 1 FC 3 

  

SECRETARIA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 

CARGO/FUNÇÃO QUANT. SÍMBOLO 

Secretário de Câmara 1 DAJ 8 

Assessor de Câmara 1 FC 4 

Chefe de Julgamento e Plenário 1 FC 3 

Chefe de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos 1 FC 3 

Chefe de Apoio Administrativo e Judicial 1 FC 3 

Chefe de Apoio a Execução, Intimações e Publicações 1 FC 3 

  

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 

CARGO/FUNÇÃO QUANT. SÍMBOLO 

Secretário do Tribunal Pleno 1 DAJ 8 

Assessor de Secretaria 1 FC 4 

Chefe de Julgamento e Plenário 1 FC 3 

Chefe de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos 1 FC 3 

Chefe de Apoio Administrativo e Judicial 1 FC 3 

Assistente Administrativo e Judicial 1 FC 2 

Chefe de Apoio a Execução, Intimações e Publicações 1 FC 3 

  

SECRETARIA DAS COMISSÕES PERMANENTES 

FUNÇÃO QUANT. SÍMBOLO 

Chefe das Comissões Permanentes 1 FC 3 

Auxiliar da Comissão de Sistematização 3 FC 1 

Auxiliar da Comissão de Distribuição e Coordenação 3 FC 1 

Auxiliar da Comissão de Seleção e Treinamento 3 FC 1 

Auxiliar da Comissão de Jurisprudência e Documentação 3 FC 1 

Auxiliar da Comissão de Regimento e Organização Judiciária 3 FC 1 

Auxiliar da Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento 3 FC 1 

  

SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA 

CARGO/FUNÇÃO QUANT. SÍMBOLO 

Secretário do Conselho da Magistratura 1 DAJ 8 

Auxiliar da Secretaria do Conselho da Magistratura 2 FC 1 

ANEXO V 
ORGANOGRAMA 

CÂMARA 

Secretaria da Câmara 

Assessoria da Câmara 

Divisão de Julgamento e Plenário 

Divisão de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos 

Divisão de Apoio Administrativo e Judicial 

Divisão de Apoio a Execução, Intimações e Publicações 

  

PRESIDÊNCIA 
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Secretaria do Tribunal Pleno 

Assessoria da Secretaria 

Divisão de Julgamento e Plenário 

Divisão de Análise, Controle e Acompanhamento de Processos 

Divisão de Apoio Administrativo e Judicial 

Divisão de Apoio a Execução, Intimações e Publicações 

  

Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Presidente em exercício 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Provimentos 

Provimento Nº 1 - CGJUS/ASPCGJUS 
Dispõe sobre o Planejamento Estratégico da Corregedoria-Geral da Justiça para 2021-2026. 
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  

CONSIDERANDO que o artigo 37 da Constituição Federal consagra a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência como princípios republicanos norteadores da Administração Pública, razão pela qual o planejamento, a execução, o 
monitoramento e os ajustes são determinantes para obter excelência na prestação dos serviços públicos; 
CONSIDERANDO os princípios de gestão participativa e democrática previstos na Resolução CNJ nº 221/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO os parâmetros nacionais de planejamento e gestão estratégica que devem nortear a atuação dos órgãos do 
Poder Judiciário no período de 2021 a 2026, estabelecidos na Resolução nº 325, de 29 de junho de 2020, do Conselho Nacional 
de Justiça; 

CONSIDERANDO as diretrizes do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins para o período de 2021 
a 2026, estabelecido pela Resolução nº 47, de 18 de dezembro de 2020, com aprovação do Pleno do Tribunal de Justiça do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO o disposto no inciso VII do artigo 7º da Lei nº 12.257/2011, o qual assegura o direito de acesso à informação 

relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem 
como metas e indicadores propostos; 
CONSIDERANDO os resultados da consulta pública dirigida aos cidadãos, magistrados, servidores, advogados e demais 
membros da sociedade para auxiliar na construção da estratégia da Corregedoria-Geral da Justiça para o ciclo 2021-2026; 

CONSIDERANDO a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, subscrita pela 
República Federativa do Brasil; 
CONSIDERANDO as deliberações contidas nos processos SEI nºs 20.0.000020353-0 e 20.0.000022578-0 
  

RESOLVE: 
  
Art. 1º Instituir o Planejamento Estratégico da Corregedoria-Geral da Justiça para o sexênio 2021-2026, nos termos do Anexo I, II 
e III desta Resolução, sintetizada nos seguintes componentes: 

I – missão; 
II – visão; 
III – valores; 
IV – macrodesafios; 

V- iniciativas estratégicas; 
VI – indicadores de desempenho. 
Parágrafo único. Os atos normativos da Corregedoria serão fundamentados, no que couber, no Planejamento Estratégico da 
Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 2º A execução da estratégia é de responsabilidade dos magistrados e servidores do Poder Judiciário. 
Parágrafo único. O plano estratégico será executado de forma colaborativa e participativa sob a coordenação do Gabinete do 
Corregedor-Geral da Justiça. 
Art. 3º A Corregedoria-Geral da Justiça manterá unidade de gestão estratégica para assessorar a elaboração, a implementação 

e o monitoramento do planejamento estratégico. 
Art. 4º A proposta orçamentária da Corregedoria deverá estar alinhadas ao plano estratégico, de forma a garantir os recursos 
necessários à sua execução. 
Art. 5º Serão realizadas reuniões quadrimestrais da análise estratégia, para acompanhamento: 

I – análise dos indicadores de desempenho; 
II – análise dos resultados das metas; e 
III – verificação da realização de projetos ou ações implementados. 
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§ 1º As Reuniões de Análise da Estratégia – RAE com os componentes da Equipe de Líderes serão coordenadas pelo 
Corregedor-Geral da Justiça. 
§ 2º As Reuniões de Análise da Estratégia – RAE com os integrantes da Equipe de Líderes Ampliada serão coordenadas pelos 
Juízes Auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça. 

§ 3º A promoção de ajustes, exclusões, inclusões de iniciativas, projetos, indicadores e metas, somente será efetuada com a 
prévia aprovação pela Equipe de Líderes, e, depois, referendada pelo Corregedor-Geral. 
§ 4º A composição da Equipe de Líderes e da Equipe de Líderes Ampliada será instituída por meio de Portaria expedida pelo 
Corregedor-Geral da Justiça. 

Art. 6º O plano estratégico e os respectivos resultados serão publicados no seu portal eletrônico. 
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor-Geral da Justiça. 
Art 8º Revoga-se o Provimento nº 9/2017/CGJUS, de 19 de dezembro de 2017. 
Art 9º Este Provimento entra em vigor em 1º de janeiro de 2021. 

Registre-se. Publique-se.   

  
ANEXO I 
MAPA ESTRATÉGICO 2021-2026 

  
ANEXO II 
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL   

  

ANEXO III 
DESDOBRAMENTO DOS MACRODESAFIOS 
  
PERSPECTIVA SOCIEDADE 

  
01 - MACRODESAFIO: GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
Descrição: Refere-se ao desafio de garantir no plano concreto os direitos e garantias fundamentais (cf, art. 5º), buscando-se 
assegurar o direito, à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como atenuar as desigualdades sociais, 

garantir os direitos de minorias e a inclusão e acessibilidade a todos. 
  
01-A - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Acesso aos direitos fundamentais 

Iniciativas Estratégicas: 

 Monitorar os acolhimentos que estão há mais de 3 meses no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA e 
promover os meios para reavaliação do acolhimento nos 90 dias subsequentes; 

 Conferir celeridade processual aos processos de adoção cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – 
SNA, promovendo as ações necessárias para que o tramite não ultrapasse 120 dias.  

02 - MACRODESAFIO: FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE 

Descrição: Refere-se à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil 
compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário como instituição garantidora dos direitos. Abrange 
a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas pela solução de problemas públicos que envolvam instituições 
do Estado e da sociedade civil. 

  
02-B - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Transparência 

Iniciativas Estratégicas: 

 Promover pesquisa de satisfação para avaliação da Corregedoria e unidades de 1ª instância; 

 Proporcionar o atendimento ao cidadão na Corregedoria e nas Comarcas, em libras.   

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 
  
03 - MACRODESAFIO: AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Descrição: Tem por finalidade materializar a razoável duração do processo em todas as suas fases. Trata-se de garantir a 
prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais. Visa também 
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soluções para um dos principais gargalos do Poder Judiciário, qual seja a execução fiscal. Busca elevar a eficiência na 
realização dos serviços judiciais e extrajudiciais. 
  
03-A - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Aperfeiçoamento da gestão do processo judicial eletrônico 

Iniciativas Estratégicas: 

 Desenvolver ferramenta eletrônica de cálculos judiciais; 
 Regulamentar o acompanhamento do processamento e pagamento das Requisições de Pequeno Valor – RPV no âmbito 

da 1ª instância.  

03-B - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Aprimoramento da gestão de processos e unidades judiciárias 

Iniciativas Estratégicas: 

 Regulamentar Centrais de Atendimento nas unidades de 1º instância; 
 Regulamentar e implantar central eletrônica de mandados nas Comarcas; 
 Regulamentar o projeto Justiça Efetiva; 

 Implantar na Corregedoria a unidade de apoio à 1º instância e de correição permanente, no âmbito judicial.  

04 - MACRODESAFIO: ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS 
ELEITORAIS 
Descrição: Conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública, à integridade nos processos eleitorais, à preservação da 

probidade administrativa internamente e externamente ao enfrentamento dos crimes eleitorais e contra a administração pública,  
entre outros. Para tanto, deve-se priorizar a tramitação dos processos judiciais que tratem do desvio de recursos públicos, de 
improbidade e de crimes eleitorais, além de medidas administrativas relacionadas à melhoria do controle e fiscalização interna e 
externa do gasto público no âmbito do Poder Judiciário. 

  
04-A - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Ações de combate à corrupção e improbidade administrativa 

Iniciativas Estratégicas: 

 Desenvolver ações para fomentar o cumprimento do Provimento 88/CNJ nas serventias extrajudiciais; 
 Monitorar o julgamento dos processos da Meta 4 do CNJ. 

  
05 - MACRODESAFIO: PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS 
Descrição: Refere-se ao fomento de meios extrajudiciais para prevenção e para resolução negociada de conflitos, com a 
participação ativa do cidadão. Visa estimular a comunidade a resolver seus conflitos sem necessidade de processo judicial, 

mediante conciliação, mediação e arbitragem. Abrange também parcerias entre os Poderes a fim de evitar potenciais causas 
judiciais e destravar controvérsias existentes. 
  
05-A - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Ações realizadas para resolução negociada de conflitos 

Iniciativas Estratégicas: 

 Estimular a aplicação do círculo restaurativo de paz nas unidades judiciais de 1ª instância; 
 Desenvolver ações de pacificação social nas escolas e institutos sócio- educativos.  

05-B - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Ações à solução de conflitos fundiários urbanos e rurais 
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Iniciativas Estratégicas: 

 Padronizar rotinas que envolvam conflitos fundiários; 
 Promover ações de soluções alternativas de conflitos fundiários coletivos, rurais e urbanos.  

06 - MACRODESAFIO: CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS 
Descrição: Promoção do sistema de precedentes estabelecido pelo novo Código de Processo Civil - CPC, buscando fortalecer 

as decisões judiciais, racionalizar o julgamento de casos análogos, garantir a segurança jurídica, bem como, a coerência e a 
integridade dos provimentos judiciais. Abarca também a redução do acúmulo de processos relativos à litigância serial, visando 
reverter a cultura da excessiva judicialização. 
  

06-A - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Precedentes divulgados 

Iniciativas Estratégicas: 

 Instituir Banco de Sentenças dos juízes de 1º instância e divulgar no site na Corregedoria  

07 - MACRODESAFIO: PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

Descrição: Aperfeiçoamento de ações que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, a redução do 
impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados, do uso apropriado 
dos recursos finitos, a promoção das contratações sustentáveis, a gestão sustentável de documentos e a qualidade de vida no 
ambiente de trabalho. Visa a adoção de modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da 

sustentabilidade ambiental, econômica e social. 
  
07-A - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Desempenho em Sustentabilidade 

Iniciativas Estratégicas: 

 Medir o impacto na sustentabilidade da implantação do Juízo 100% digital  

08 - MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA JUSTIÇA CRIMINAL 
Descrição: Refere-se à adoção de medidas preventivas à criminalidade e ao aprimoramento do sistema criminal, por meio de 
maior aplicação de penas e medidas alternativas, investimento na justiça restaurativa, aperfeiçoamento do sistema penitenciário 
e estabelecimento de mecanismos para minimizar a sensação de impunidade e insegurança social. Pretende reduzir o número 

de processos, reduzir as taxas de encarceramento e fomentar ações de atenção ao interno e ao egresso, principalmente visando 
à redução de reincidência; e construir uma visão de justiça criminal vinculada à justiça social. Atuar conjuntamente com os 
demais Poderes para solucionar irregularidades no sistema carcerário e no sistema de execução de medidas socioeducativas, 
assim como para o aperfeiçoamento de rotinas cartorárias. 

  
08-A - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Ações voltadas ao enfrentamento da violência contra mulher 

Iniciativas Estratégicas: 

 Monitorar o julgamento dos processos da Meta 8 do CNJ;  

08-B - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Ações voltadas ao controle na área criminal 

Iniciativas Estratégicas: 

 Aprimorar o controle por meio de sistema, de presos provisórios.  

09 - MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA 
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Descrição: Formulação, implantação e monitoramento de estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e 
próprias de cada segmento de justiça do Poder Judiciário, produzidas de forma colaborativa pelos órgãos do Poder Judiciário, 
magistrados, servidores, pela sociedade e pelos atores do sistema de justiça. Visa à eficiência operacional interna, à 
humanização do serviço, à desburocratização, à simplificação de processos internos, ao fortalecimento da autonomia 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e à adoção das melhores práticas de gestão documental, gestão da informação, 
gestão de projetos e otimização de processos de trabalho com o intuito de melhorar o serviço prestado ao cidadão. 
  
09-A - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Aprimoramento da Gestão Estratégica 

Iniciativas Estratégicas: 

 Estabelecer o Sistema de Qualidade para Gestão de Processos e Procedimentos na Corregedoria;  
 Implantar nova estrutura administrativa regimental da Corregedoria; 
 Premiar com Selo de Qualidade ao serviço notarial e de registro; 

 Cumprir as metas e diretrizes da Corregedoria Nacional para 2021 (3 metas e 2 diretrizes) 

  
09-B - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Correição Realizada 

Iniciativas Estratégicas: 

 Promover correição na modalidade remota nas serventias extrajudiciais e unidades judiciais e 1ª instância 

  
PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO 
  
10 - MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS 

Descrição: Refere-se ao conjunto de políticas, métodos e práticas adotados na gestão de comportamentos internos do órgão, 
favorecendo o desenvolvimento profissional, a capacitação, a relação interpessoal, a saúde e a cooperação, com vistas ao 
alcance efetivo dos objetivos estratégicos da instituição. Contempla ações relacionadas à valorização dos servidores; à 
humanização nas relações de trabalho; à promoção da saúde; ao aprimoramento contínuo das condições de trabalho; à 

qualidade de vida no trabalho; ao desenvolvimento de competências, de talentos, do trabalho criativo e da inovação; e à 
adequada distribuição da força de trabalho. 
  
10-A - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Desenvolvimento de Pessoal 

Iniciativas Estratégicas: 

 Mapear as competências dos servidores da Corregedoria; 
 Capacitar servidores e magistrados da Corregedoria e das Comarcas em gestão judiciária e inteligência correcional  

10-B - Indicador de Desempenho:  

 Índice de Julgamento dos Processos de natureza disciplinar 

Iniciativas Estratégicas: 

 Relatar 80% dos processos disciplinares em até 180 dias, de competência da Corregedoria  

11 - MACRODESAFIO: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
Descrição: Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de custeio, investimentos e 
pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Envolve 
estabelecer uma cultura de adequação dos gastos ao atendimento das necessidades prioritárias e essenciais dos órgãos da 

justiça, para se obter os melhores resultados com os recursos aprovados nos orçamentos. 
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11-A - Indicador de Desempenho:  

 Índice de execução do orçamento 

Iniciativas Estratégicas: 

 Adquirir equipamentos de TI necessários para o bom desempenho da atividade correcional 

  

12 - MACRODESAFIO: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS 
Descrição: Programas, projetos, ações e práticas que visem ao fortalecimento das estratégias digitais do Poder Judiciário e à 
melhoria da governança, da gestão e da infraestrutura tecnológica, garantindo proteção aos dados organizacionais com 
integridade, confiabilidade, confidencialidade, integração, disponibilidade das informações, disponibilização dos serviços digitais 

ao cidadão e dos sistemas essenciais da justiça, promovendo a satisfação dos usuários por meio de inovações tecnológicas, 
controles efetivos dos processos de segurança e de riscos e da gestão de privacidade e uso dos dados pessoais. 
  
12-A - Indicador de Desempenho:  

 Índice de gestão dos sistemas 

Iniciativas Estratégicas: 

 Implantar o Projeto backup nas serventias extrajudiciais; 
 Migrar o acervo das classes obrigatórias constantes no sistema SEI para o Pjecor; 
 Desenvolver e Implantar sistema eletrônico que automatize a promoção de magistrados e a escolha de membros das 

Turmas Recursais; 

 Desenvolver e implantar sistema eletrônico que controle de RPV expedidos pelos juízos de 1º instância; 
 Implantar do novo Sistema de Correição; 
 Desenvolver e implantar novo portal da Corregedoria focado na usabilidade; 
 Implementar os painéis de BI específicos para a Corregedoria; 

 Reestruturar, interligar e padronizar acesso e desligamento de usuários aos sistemas de gestão da Corregedoria 

  
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Corregedor-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE TRANSPORTES 

Atos administrativos 
Em atenção ao Artigo 5º, da Resolução n° 83/2009, segue lista de veículos oficiais que compõem a atual frota do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TO, 11/01/2021. 

Nº MARCA MODELO CLASSIFICAÇÃO ANO PLACA SITUAÇÃO 

  

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO  

01 TOYOTA SW4 SVR 4X4 DIESEL VEÍCULO DE 
REPRESENTAÇÃO 

2015/2015 QKK-0001 EM USO 

02 COROLLA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE 
REPRESENTAÇÃO 

2020/2021 QWF-0D26 EM USO 

03 MMC PAJERO 4X4 HPE DIESEL VEÍCULO DE 
REPRESENTAÇÃO 

2016/2016 QKF-5181 EM USO 

  

RELAÇÃO DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS 

04 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D32 EM USO 

05 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D33 EM USO 

06 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D34 EM USO 

07 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D36 EM USO 
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08 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D38 EM USO 

09 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D43 EM USO 

10 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D47 EM USO 

11 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D48 EM USO 

12 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D53 EM USO 

13 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D55 EM USO 

14 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D56 EM USO 

15 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D57 EM USO 

16 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO INSTITUCIONAL 2020/2021 QWF-0D62 EM USO 

  

VEÍCULOS DE SERVIÇOS  
  

17 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2021 QWF-0D63 EM USO 

18 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2021 REG-1D67 EM USO 

19 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1F97 EM USO 

20 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1F67 EM USO 

21 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1F47 EM USO 

22 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1E47 EM USO 

23 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1G37 EM USO 

24 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1G27 EM USO 

25 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1H17 EM USO 

26 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1467 EM USO 

27 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1477 EM USO 

28 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1557 EM USO 

29 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1577 EM USO 

30 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1587 EM USO 

31 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1647 EM USO 

32 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKG-1677 EM USO 

33 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2013/2014 OLM-6919 EM USO 

34 TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2013/2014 OLM-6939 EM USO 

35 VOLKSWAGEN ONIBUS GRAMICRO DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2O19/2020 QWE-1G58 EM USO 

36 VOLKSWAGEN CAMINHÃO  11.180 DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2021 QWE-9D89 EM USO 

37 VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9.150E DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2009/2010 MWX-9422 EM USO 

38 VOLKSWAGEN CAMINHÃO 13.180 DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2010/2010 MXF-5093 EM USO 

39 IVECO DAILY 70 C17 HDCD DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKI-3123 EM USO 

40 HIUNDAY HR HDB DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2015/2016 QKA-8076 EM USO 

41 HIUNDAY HR HDB DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2015/2016 QKE-7741 EM USO 

42 PEUGEOT ENGEVEL UM.CH  DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2009/2010 NLU-2026 EM USO 

43 PEUGEOT ENGEVEL UM.CH  DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2009/2009 NLT-7156 EM USO 

44 PEUGEOT ENGEVEL UM.CH  DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2009/2009 NLT-7226 EM USO 

45 RENAULT MASTER AMBU. DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2009/2010 MWY-5751 EM USO 

46 TOYOTA HILUX SW4 SVR. DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2009/2009 MXC-6814 EM USO 

47 FORD RANGER XLS  DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2012/2013 OLJ-4438 EM USO 

48 FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2010/2011 MXE-8494 EM USO 

49 FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2010/2011 MXE-8514 EM USO 

50 FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2010/2011 MXE-8504 EM USO 

51 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLI-9370 EM USO 

52 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLI-8370 EM USO 

53 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLI-8310 EM USO 

54 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLI-8970 EM USO 

55 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLI-9170 EM USO 

56 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-2638 EM USO 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4882 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2021 37 

 

 

 

57 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-2588 EM USO 

58 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-2598 EM USO 

59 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-2618 EM USO 

60 TOYOTA ETHIOS  SD 1.5 XLS FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-2628 EM USO 

61 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLN-0620 EM USO 

62 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLN-0850 EM USO 

63 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OYB-0290 EM USO 

64 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OYA-0930 EM USO 

65 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLN-0430 EM USO 

66 TOYOTA ETHIOS HATCH XL 1.5 FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OLN-0360 EM USO 

67 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKI-2207 EM USO 

68 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKI-2227 EM USO 

69 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-7268 EM USO 

70 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-7258 EM USO 

71 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-7278 EM USO 

72 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-7078 EM USO 

73 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-7248 EM USO 

74 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2014/2015 OYC-8357 EM USO 

75 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-7F02 EM USO 

76 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-7F05 EM USO 

77 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-7F06 EM USO 

78 MMC L200 TRITON GL DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-7F07 EM USO 

79 TOYOTA HILUX CDSRV4FD DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-0C56 EM USO 

80 TOYOTA HILUX CDSRV4FD DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-0C57 EM USO 

81 TOYOTA HILUX CDSRV4FD DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-0C63 EM USO 

82 TOYOTA HILUX CDSRV4FD DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2020/2020 QWD-0C65 EM USO 

83 VW SPACE FOX TL FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2015/2016 QKC-2508 EM USO 

84 VW SPACE FOX TL FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2015/2016 QKC-2528 EM USO 

85 VW SPACE FOX TL FLEX VEÍCULO DE SERVIÇO 2015/2016 QKC-2558 EM USO 

86 CITROEN JUMPER M33M 2.3 DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2015/2016 QKF-5461 EM USO 

87 CITROEN JUMPER M33M 2.3 DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2015/2016 QKF-5471 EM USO 

88 RENAULT MASTER/FURGAO DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-6872 EM USO 

89 RENAULT MASTER/FURGAO DIESEL VEÍCULO DE SERVIÇO 2016/2017 QKE-6892 EM USO 

 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 117/2021, de 13 de janeiro de 2021 

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

CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 

Art. 1º Suspender as férias da servidora SELMA COELHO MACHADO, matrícula nº 66155, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 13/01 a 11/02/2021, a partir de 13/01/2021 até 11/02/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 118/2021, de 13 de janeiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 

Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora REGIANE RODRIGUES PEIXOTO, matrícula nº 354622, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 13/01 a 11/02/2021, a partir de 13/01/2021 até 11/02/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 08/11 a 07/12/2021, em razão de interesse da administração.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 39/2021, de 14 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, 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 2021/84567;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ANEILDE BADIA DOS SANTOS RODRIGUES, matrícula nº 84153, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, 

sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor VALDEMIR RIBEIRO DE QUEIROZ, matrícula nº 141859, ocupante do cargo 
efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE TAGUATINGA no período de 11/01/2021 a 20/01/2021, com 
o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 

JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 121/2021, de 14 de janeiro de 2021 

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

CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 

Art. 1º Suspender as férias da servidora TANIA MARA ALVES BARBOSA, matrícula nº 172648, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 14/01 a 07/02/2021, a partir de 14/01/2021 até 07/02/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 25/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 40/2021, de 14 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, 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 2021/84577;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor ELISANGELA VIANA DE MORAES ALMEIDA, matrícula nº 355820, CEDIDO AO TJTO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o servidor MARCELO ADRIANO RODRIGUES, matrícula nº 352537, ocupante do cargo 

efetivo de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 41/2021, de 14 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, 
de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 

servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84580;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU, matrícula nº 355827, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 

JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS no período de 11/01/2021 a 21/01/2021, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 42/2021, de 14 de janeiro de 2021 

O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, 
de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84582;  

RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor CRISTIANO DE ALMEIDA MANDU, matrícula nº 355827, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor CLAUDIO DA COSTA SILVA, matrícula nº 85248, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS no período de 22/01/2021 a 22/01/2021, com o 

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

ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 43/2021, de 14 de janeiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que 

lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, 
de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/84583;  
RESOLVE: 

Art. 1º Designar a servidora ELIANE RAMOS CANDIDO TAVARES, matrícula nº 86049, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora ROSANNE PEREIRA DE SOUSA, matrícula nº 33372, ocupante do cargo efetivo 
de ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR, da COMARCA DE AURORA DO TOCANTINS no período de 11/01/2021 a 21/01/2021, 
com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
 

ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 122/2021, de 14 de janeiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor FAUSTER BALESTRA FILHO, matrícula nº 276141, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 13/01 a 01/02/2021, a partir de 13/01/2021 até 01/02/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 05 a 24/08/2021, em razão de interesse da administração.  

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

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro
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