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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000539-12.2018.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000258-34.2014.8.27.2704/TO 
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/MG 079757 E SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/MG 
044698 
APELADO: ELCIO BARBOSA GARCIA 
ADVOGADOS: VINICIUS RIBEIRO ALVES CAETANO – OAB/TO 002040 E SÉRGIO SKEFF CUNHA – OAB/TO 005756 
APELADO: ELENICE NARA SANDRI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: DEILIAMAR FERREIRA BORGES GARCIA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
JUIZO SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CÍVEL DE ARAGUACEMA 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA – Relator ficam as partes interessadas nos autos 
epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-se de Embargos de Declaração (evento 49) opostos por BANCO DO 
BRASIL S/A, em face do Decisão monocrática (evento 40) que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 
art. 487,III, ‘b’ do Código de Processo Civil. Em suas razões, a embargante aduz, em suma, que há omissão na decisão fustigada 
em razão da extinção do processo. Argumenta a decisão é omissa tendo em vista o pedido de suspensão da execução até o 
cumprimento do acordo. Ao final requer seja sanada a alegada omissão suspendendo o processo até o cumprimento do acordo. 
Intimado a se manifestar o Embargado quedou-se inerte. É o necessário a relatar. Pois bem. Nos termos do art. 1.024, §2º,  do 
Código de Processo Civil "Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão 
unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente". Recebo os presentes 
embargos declaratórios, uma vez que tempestivos. Como cediço, os Embargos Declaratórios, previstos no art. 1.022 do Diploma 
Processual Civil, constituem remédio processual posto à disposição das partes sempre que houver no julgado: alguma omissão, 
obscuridade ou contradição, de forma que não se possa aferir com exatidão o teor da prestação jurisdicional sem que essa falha 
seja sanada ou ainda para corrigir erro material do acórdão. Por omissão, entende-se pedido sobre o qual deveria o julgado se 
manifestar, não o tendo feito, inobstante provocação da parte interessada, em razão de que podem ser manejados Embargos 
Declaratórios com o fito de se obter tal pronunciamento. No caso vertente, verifica-se que assiste razão ao embargante, uma vez 
que, de fato, a decisão vergastada é omissa em relação ao pedido de suspensão do processo formulado na Cláusula Décima 
Nona, V, do acordo acostado aos autos no evento 37. Isto posto, a atribuição dos efeitos modificativos dos embargos de 
declaração, suspendendo a execução ao invés de extinguir o processo com resolução do mérito como consta na decisão do 
evento 40, é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 
PROVIMENTO apenas para sanar a alegada omissão suspendendo o processo de execução até o cumprimento do acordo”. 
 

Intimações de acórdãos 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006058-45.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0007442-45.2018.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVADO: ITA JOSE MARTINS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA BACENJUD. 
INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU EM RAZÃO DO ARTIGO 36 DA NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. DECISÃO 
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante se infere do art. 36 da Lei nº 13.869/2019, o crime não se consuma apenas 
com o bloqueio de numerário. Esse bloqueio deve ser qualificado pela extrapolação exacerbada do valor estimado para 
satisfação da dívida. Não bastasse, é preciso que o juiz deixe de corrigir o excesso, após instado a tanto por meio de 
manifestação da parte que demonstre o excesso da medida. 2. O ato judicial de penhora “online” de ativos financeiros tem claro 
embasamento legal, vez que é expressamente previsto nos artigos 835, I, e 854 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e 
provido. 
ACÓRDÃO:  
A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao 
recurso para determinar, de imediato, que o juízo a quo promova a realização de buscas via BACENJUD em desfavor da parte 
agravada, observado o limite do valor executado e o disposto no art. 854 do CPC, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 
27 de janeiro de 2021. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007880-69.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0009515-71.2020.8.27.2737/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: FARIAS E SILVA LTDA 
ADVOGADO: CARLOS MÁRCIO RISSI MACEDO (OAB GO022703) 
AGRAVADO: VERDURAO SERRA DO CARMO EIRELI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DUPLICATAS NÃO PAGAS. ARRESTO. 
MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROVIMENTO NEGADO. 1- Nota-se que no processo de 
primeiro grau foi acostado tão somente as duplicatas que caracterizam título executivo, não sendo apresentado ao Poder 
Judiciário qualquer ato, indício ou intento do agravado em constituir novas dívidas que possam acarretar sua insolvência de 
maneira proposital, na forma descrita nas razões deste recurso. 2- A mera existência de dívida constituída por título de crédito 
não dá ensejo à aplicação da medida invasiva de arresto cautelar, em especial de penhora de bens não perecíveis no 
estabelecimento empresarial e constrição de ativos financeiros em suas contas bancárias, uma vez que tais atos podem afetar 
de maneira desarrazoada o funcionamento da empresa agravada. 3- O ordenamento jurídico prevê meios de propor e defender 
em ações executivas, sendo que a determinação de arresto em sede de tutela cautelar é medida excepcional, que deve ser 
devidamente fundamentada, o que não ocorreu nos autos, ao menos a princípio. 4- Provimento negado 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004071-71.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002021-09.2020.8.27.2721/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: CEZAR AUGUSTO FERREIRA LEAO 
ADVOGADO: ALINE DOS SANTOS BARROS (OAB TO009249) 
AGRAVADO: ÍTALO ODORICO ARISTÓTELES 
AGRAVADO: CONSTRULIMP CONSTRUTORA LTDA EPP 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE 
DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA POSTULANTE. PRESUNÇÃO FAVORÁVEL. AGRAVO PROVIDO. 
DECISÃO REFORMADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade judiciária 
por entender que inexiste prova da impossibilidade de custeio das despesas processuais. 2. Contudo, há nos autos elementos 
que demonstram a alegada hipossuficiência, notadamente a declaração de isenção do imposto do imposto de renda e cartão do 
paciente, aliados ao alto valor da causa. 3.   Gozará do benefício da gratuidade judiciária toda pessoa com insuficiência de 
recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Inteligência do artigo 98, caput, do CPC. 4. 
O agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, inexistindo qualquer indício de prova em sentido contrário. 5. Recurso 
Provido. Decisão reformada. Concedida a gratuidade da justiça. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito DAR PROVIMENTO, para confirma a tutela deferida e conceder a 
gratuidade da justiça ao autor/agravante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de dezembro de 2020. 
 
APELAÇÃO /REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000199-05.2018.8.27.2737/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000199-05.2018.8.27.2737/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
1º APELADO: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - TO (RÉU) 
2º APELADO: TEREZINHA POINCARE ANDRADE (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EX-PREFEITA DO 
MUNICÍPIO DE IPUEIRAS. IRREGULARIDADEs ADMiNISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO 
ECONÔMICO SOFRIDO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DOLO DA EX-GESTORA. ENTENDIMENTO DO SJT. MERA 
IRREGULARIDADE NÃO É ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME 
CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É patente a possibilidade de utilização da lei de regência da Ação 
Popular (Lei 4.717/1965) como fonte do microssistema processual de tutela coletiva, prevalecendo, inclusive, sobre disposições 
gerais do Código de Processo Civil. 2. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei 4.717/1965, as sentenças de 
improcedência de Ação Civil Pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro 
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 29/5/2009). 3. Para a procedência da presente Ação Civil Pública, é indispensável a 
comprovação do prejuízo econômico sofrido pelo Município, não sendo suficiente a apresentação de valores indicados como 
irregulares no julgamento do Tribunal de Contas, que não configuram, por si só, perda patrimonial. 4. Não há prova da perda 
patrimonial do Município de Ipueiras com a prestação de contas tardia, dispensa de licitação, formalização de contrato 
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administrativo, atestos e empenhos, não restando demonstrado o ato de improbidade imputado. 5. Ausência de dolo por parte da 
ex-gestora, havendo apenas falta de competência, ou ilegalidades administrativas. 6. Conforme entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, a mera irregularidade administrativa não é confundida com ato de improbidade, sendo necessária a 
comprovação de má-fé do agente para a tipificação na Lei nº 8.492/92. 7. Apelo voluntário e remessa necessária conhecidos e 
improvidos. Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso voluntário e da remessa necessária, por presentes os requisitos de sua admissibilidade para, no mérito, NEGAR 
PROVIMENTO ao apelo e ao reexame necessário, para manter incólume a sentença objurgada, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000143-92.2009.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000143-92.2009.8.27.2706/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
1º APELADO: M E DE FREITAS SOUSA (RÉU) 
ADVOGADO: RODRIGO MOREIRA BARRETO (OAB TO007088) 
2º APELADO: MARIA EDIVALDA DE FREITAS SOUSA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA 
CASSADA. Proposta a ação de execução fiscal (9/7/2009) no prazo fixado para seu exercício, ocorrendo devidamente a citação 
da executada (13/8/2009), a morosidade da justiça em despachar sobre a penhora infrutífera de bens da empresa (29/8/2014) e 
determinar a intimação da executada (ocorrida apenas em 15/3/2019) não pode resultar na extinção do crédito tributário pela 
ocorrência do instituto da prescrição (Súmula 106 do STJ). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento à Apelação do ESTADO DO TOCANTINS, a fim de cassar a Sentença apelada e determinar o prosseguimento da 
execução fiscal, sem majoração de honorários recursais, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001688-31.2009.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5001688-31.2009.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
APELADO: ADAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU) E OUTRO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 
NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. É nula a sentença em ação de execução fiscal que declara abandono da causa, nos termos 
do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, sem assegurar ao exequente a oportunidade de promover o regular 
andamento do feito, descaracterizando a desídia que autoriza a extinção sem resolução de mérito, não sendo a mera intimação 
eletrônica do procurador suficiente para suprir a determinação da norma em comento. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância singela para 
regular prosseguimento do feito. Sem honorários recursais em razão da cassação da sentença por não ter havido condenação 
desta verba na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Comunicados 
CONVOCAÇÃO PARA A 4ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 2021 
  
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, 
CONVOCO a 4ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins para iniciar-se no dia 9/3/2021, às 00h e com término no dia 15/3/2021, às 23h59 cuja pauta será publicada no 
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação 
oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência 
no dia 9/3/2021 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória 
informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, 
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à 
secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes 
da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade postulatória 
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para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware 
(computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a sessão virtual, o advogado 
deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o 
ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de 
comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, 
sem sustentação oral. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 17 de fevereiro de 2021. 
   

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALMAS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO PRAZO TRINTA (30) DIAS. 
O Doutor VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM. Juiz de Direito titular desta Comarca de Almas/TO, no uso de suas 
atribuições e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por 
meio deste edital de intimação fica a Vítima: LUCINETE FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, CPF nº 
035.793.621-35, nascida aos 18/03/1990, natural de Porto Alegre do Tocantins/TO, filha de Elizabete Nascimento dos Santos e 
Manoel Ferreira dos Santos, atualmente em local incerto e não sabido, bem como por meio deste edital de intimação fica o 
requerido: GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, sem informação da profissão, atualmente em local e não 
sabido, intimados da decisão em sua parte conclusiva a seguir transcrita: “...Assim, e nos termos do art. 22 da Lei Maria da 
Penha, defiro as seguintes Medidas Protetivas de Urgências que obriguem o agressor: 1. afastamento do lar, domicílio ou local 
de convivência com a pessoa indicada como vítima, ficando autorizado a dele retirar apenas suas roupas, utensílios de uso 
pessoal, ferramentas de trabalho ou objetos de uso exclusivo, se houver; 2. Proibição de aproximação da pessoa indicada como 
vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; 3. Proibição de com ela, familiares e testemunhas manter qualquer contato, 
seja por telefone, internet ou por interposta pessoa; e 4. Não frequentar a residência da ofendida. Deixo de fixar alimentos 
provisórios por ausência de indicação mínima da necessidade da requerente, devendo ser cadastrada demanda específica no 
juízo cível neste sentido. O descumprimento a qualquer dessas medidas poderá importar não só em imposição de multa diária a 
ser revertida em favor da suposta vítima, mas também em prisão em flagrante do agressor pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 
Maria da Penha, caso caracterizada qualquer das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, ou ainda prisão 
preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei Maria da Penha. Eventual pretensão 
do agressor em ter acesso a filhos, parentes ou exercer guarda de menores deverá ser objeto de requerimento próprio por meio 
de advogado ou Defensor Público. As referidas medidas protetivas de urgência vigorarão até quando forem revogadas 
judicialmente. Tanto agressor como vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública deste Estado está à disposição 
para o patrocínio de suas defesas, caso seja procurada. Desta decisão, intime-se pessoalmente a vítima, por mandado de oficial 
de justiça, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, enviando-lhe cópia desta decisão, devendo ela informar a este juízo não só 
eventual descumprimento das medidas protetivas pelo agressor, reconciliação entre as partes, cessação da violência, bem como 
alteração nos endereços de ambos, sob pena de extinção das medidas ou arquivamento do feito. No ato de intimação do 
agressor cite-se para que, caso queira, ofereça defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir 
(artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados 
pela requerente (artigo 803, CPC). Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no átrio do 
Fórum da Comarca de Almas, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça do Estado do Tocantins. Eu, Aldeni 
Pereira Valadares, digitei. Almas/TO, 10 de Julho de 2020. Valdemir Braga de Aquino Mendonça - Juiz de Direito.” 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor MANUEL DE FARIA REIS NETO, MM. Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Dianópolis-TO,'em 
Substituição Automática nesta Comarca de Almas-TO, no uso de suas atribuições e na forma legal, etc. FAZ'SABER a todos os 
que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO o Senhor UBIRATAM 
MOURÃO DE SOUSA BARROS, Vulgo "BIRA", brasileiro, solteiro, lanterneiro, nascido aos 05/07/1979, natural .de. Guurpi-TO, 
filho de Lourenço Rodrigues e maria de Sousa Barros, atualmente-em local incerto e não sabido, da Ação n° 0000788-
47.2014.827.2701., proposta pelo;iMinistério Público do Estado do Tocantins como incurso no art. 155, § 4°, IV, do Código Penai 
e para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita à denúncia ofertada, podendo arguir preliminares e alegar tudo 
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que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, até ao 
máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Fica o denunciado esciarecido.de que a 
não apresentação da resposta no prazo assinalado implicara a nomeação da Defehsoria Pública'(art. 396-A, § 2°, CPP). Fica o 
acusado advertido de que:se estiver solto ou se for solto na instrução processual, deverá informar ao Juízo sobre quaisquer 
mudanças de endereço, para fins de adequada intimação e comunicação oficial. Se procedente a acusação, a sentença fixará 
valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV do 
CPP) cabendo-lhe manifestar-se a respeito-no prazo de resposta. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 
2a via fica afixada no átrio do Fórum da Comarca de Almas, Estado do Tocantins e a 3a via publicada no Diário da Justiça do 
Estado do Tocantins. Eu, Aldeni Pereira Valadares, digitei. Almas-TO, 19 de julho de 2017. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. Valdemir Braga de Aquino Mendonça, Juiz de Direito titular desta Comarca de Almas Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o 
acusado: PAULO CÉSAR ALVES CARNEIRO, brasileiro, solteiro, natural de Goiânia/GO, filho de Sandra Maria Alves Carneiro, 
CPF nº 985.951-641-34, nos autos de Ação Penal – Procedimento Sumário nº 000782-98.2018.827.2701, o qual foi denunciado 
nas penas do artigo 38, caput, da Lei de Crimes Ambientais, e como está em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa  preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado 
o prazo do edital e o prazo para oferecimento  de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituindo defensor, no 
dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Almas-TO, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Almas, Estado do Tocantins, em 02 de Outubro de 2020. Eu,____ (Aldeni Pereira Valadares), 
Escrivão Judicial, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
O Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JR., MM. Juiz de Direito titular da Comarca de Almas-TO, no uso de suas 
atribuições e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por 
meio deste edital CITA - FRANCINILDO FERREIRA DE MENEZES, vulgo Pernambuco", brasileiro, nascido aos 30/12/1970, em 
Arapoema-TO, RG 346290945 SSSP/MA e CPF Nº 488.270.313-34, filho de Antônio Ferreira da Silva e Maria do Socorro da 
Silva, atualmente em local incerto e não sabido, da Ação nº 0000662-60.2015.827.2701, por estar em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O 
prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do 
parágrafo anterior, expedido o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, em 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação, nos 
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no "Placar" do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Almas, Estado do Tocantins, aos 18 de Junho de 2019. Eu, Aldeni Pereira 
Valadares, digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
 O Doutor JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA., MM. Juiz de Direito Respondendo pela Comarca de Almas-TO, no uso de 
suas atribuições e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital fica CITADO o Senhor WILTON PERERIA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, sem profissão, nascido aos 
07/12/1996, CPF nº 051.036.421-74, filho de Ildo Gomes de Sousa e Darueni Pereira Chagas, atualmente em local incerto e não 
sabido, da Ação nº 0000377-28.2019.827.2701, proposta pelo Ministério Público do Estado do Tocantins como incurso no art. 
157, § 2º, II, e § 2º-A, I do Código Penal e para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita à denúncia ofertada, 
podendo argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, até ao máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 
Fica o denunciado esclarecido de que a não apresentação da resposta no prazo assinalado implicará a nomeação da Defensoria 
Pública (art. 396-A, §2º, CPP). Fica o acusado advertido de que se estiver solto ou se for solto na instrução processual, deverá 
informar ao Juízo sobre quaisquer mudanças de endereço, para fins de adequada intimação e comunicação oficial. Se 
procedente a acusação, a sentença fixará valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, considerando os 
prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV do CPP) cabendo-lhe manifestar-se a respeito no prazo de resposta. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no átrio do Fórum da Comarca de Almas, Estado do 
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça do Estado do Tocantins. Eu, Aldeni Pereira Valadares, digitei. Almas - TO, 28 
de Novembro de 2019. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito Respondendo." 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
O Dr. Valdemir Braga de Aquino Mendonça, Juiz de Direito titular desta Comarca de Almas Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o 
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acusado: DOMÍCIO ARAÚJO DOS SANTOS, brasileiro, convivente em união estável, Gerente de Pesca, nascido aos 
12/07/1985, natural de Almas/TO, filho de Benício Antônio de Araújo e Maria Bonfim dos Santos, CPF nº 012.941-511-18, e RG 
nº 80200, SSP/TO, nos autos de Ação Penal – Procedimento Sumário nº 0002265-95.2020.827.2701, o qual foi denunciado nas 
penas do artigo 129, § 1º, Inciso II, c/c o artigo 147, caput, c/c artigo 163, caput, c/c artigo 69, caput, todos do Código Penal 
Brasileiro c/c o artigo 7º, Incisos I, II, IV e V, da Lei 11.340/2006, por estar em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa  preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado 
o prazo do edital e o prazo para oferecimento  de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituindo defensor, no 
dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Almas-TO, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Almas Estado do Tocantins, aos 04 de Fevereiro de 2021. Eu,____ (Aldeni Pereira Valadares), 
Escrivão Judicial, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
O Dr. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito respondendo nesta Comarca de Almas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o 
acusado: WÁQUILA ALVES SANTOS, brasileiro, companheiro, serviços gerais, nascido aos 28/08/2000, natural de Dianópolis-
TO, filho de Eliuda Alves dos Santos, RG nº 6809906, SSP/TO, nos autos de Ação Penal – Procedimento Sumaríssimo nº 
000847-59.2019.827.2701, o qual foi denunciado nas penas do artigo 180, § 3º, do Código Penal Brasileiro, por estar em lugar 
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer 
defesa  preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. 
Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento  de defesa inicial e, não comparecendo 
o acusado, nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 
deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal.  Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Almas-TO, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada 
no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Almas Estado do Tocantins, aos 13 de Janeiro de 2021. 
Eu,____ (Aldeni Pereira Valadares), Escrivão Judicial, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
O Dr. Valdemir Braga de Aquino Mendonça, Juiz de Direito titular desta Comarca de Almas Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o 
acusado: ROBERLAN LOPES ALVES, brasileiro, solteiro, borracheiro, nascido aos 15/12/1980, filho de José Hélio Alves e Maria 
José Lopes Alves, CPF: 816.150.195.53, nos autos de Ação Penal – Procedimento Sumáríssimo nº 000470-25.2018.827.2701, o 
qual foi denunciado nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal Brasileiro, e como está em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa  preliminar. O 
prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do 
parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento  de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, 
nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 
deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Almas-TO, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada 
no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Almas Estado do Tocantins, aos 07 de Janeiro de 2021. 
Eu,____(Aldeni P. Valadares), Escrivão Judicial, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Dr. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA.., MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Almas /TO, 
Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, em especial o réu, 
que por este Juízo e Escrivania Criminal, tramitam os autos de Medidas Protetivas de Urgência 00021576620208272701, em que 
figura como requerido AIRTON DOS SANTOS CARDOSO, brasileiro, solteiro, diarista, natural de Almas-TO, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência. E, para que chegue ao 
conhecimento do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimado do teor da decisão em sua parte conclusiva a 
seguir descrita: “...No mais, impõe-se a proibição de condutas com aplicação de medidas protetivas à parte indicada como 
agressora e em prol da(s) autora(s). Diante do exposto e por ora, fica o requerimento deferido, para fins de concessão das 
seguintes medidas na forma de tutela antecipada: PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO NÃO AUTORIZADA DA OFENDIDA, DE 
SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, FIXADO UM LIMITE MÍNIMO DE 500 METROS; PROIBIÇÃO DE CONTATO NÃO 
AUTORIZADO POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, COM A) OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS e 
DETERMINAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS DA PALAVRA QUANDO CONVOCADOS, NOS TERMOS DA 
Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Não vejo necessidade de ordem para aditamento da petição 
inicial, podendo a parte autora e assim querendo, complementar sua argumentação ou juntar documentos no que lhe aproveitar. 
Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, frente o caráter do litígio envolvendo Medidas Protetivas com previsão 
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na Lei Especial 11.340/06 (CPC, art. 303). Cite-se a parte requerida, para conhecimento e oportunidade de contestação via 
petição, no prazo de quinze dias (CPC, art. 335), consignando que a ausência de interposição de recurso quanto à tutela de 
urgência ora concedida, implicará em estabilidade da decisão nos termos do artigo 304 da Lei 13.105/15. Conste também a 
advertência acerca da possibilidade da decretação da prisão preventiva para assegurar a execução das medidas protetivas, bem 
como que o descumprimento implica em incidência de crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, com pena de detenção de 
três meses a dois anos, vedada a concessão de fiança pela autoridade policial no caso de flagrante e sem prejuízo da aplicação 
de outras sanções cabíveis. Ainda, que as medidas protetivas não lhe impede de buscar o contato com filho(a)(s), desde que por 
meios alternativos outros e uma vez ausente ordem judicial contrária, sem aproximação não autorizada em relação à requerente 
(o mesmo valendo para o caso de eventual solução judicial quanto a assuntos afetos ao Juízo de Família, que implicará em 
aproximação autorizada)...” Valdemir  Braga de Aquino Mendonça - Juiz de Direito. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
USUCAPIÃO Nº 0009887-16.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: VANIA BARBOSA DA SILVA LIMA 
RÉU: EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS 
EDITAL Nº 2105385 
 PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 151616335320 
A Excelentíssima Senhora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) CITAR o requerido EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS, ATUALMENTE 
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, bem como (2) INTIMAR da sentença do evento 16, com 
seguinte dispositivo; "Isso posto, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, extingo o procedimento sem resolver o mérito, por 
verificar a falta de interesse processual da parte autora. Condeno a requerente ao pagamento das custas e taxa judiciárias. Sem 
honorários advocatícios, pois não houve formação da relação processual. Suspendo a exigibilidade da condenação ao 
pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça"; e, por fim, 
(3) INTIMAR para, caso queira, apresentar resposta ao recurso de apelação do evento 23 - (CPC, art. 331, §1º). Fica 
ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia.. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03/02/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 2105385v2 e do código CRC b1b67c34 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0015524-84.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MARILENE LOPES LIMA 
RÉU: SEBASTIAO BARBOSA DE ABREU 
EDITAL Nº 1992753 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 139700978216 
A Excelentíssima Senhora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido SEBASTIAO BARBOSA DE ABREU, CPF 533.909.461-
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87, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, da penhora do veículo OYC0202 - evento 122, bem como da penhora 
de direitos aquisitivos relacionados ao contrato de alienação fiduciária do veículo MXF7834 - evento 149, para manifestação que 
endenter devida, no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15/01/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 1992753v2 e do código CRC f4adda74. 
 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0006635-39.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
RÉU: FELIX MIRANDA DE SOUSA 
EDITAL Nº 1935756 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - DILIGÊNCIA DO JUÍZO 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 712953365119 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido FELIX MIRANDA DE SOUSA, CPF/CNPJ 
84346868215, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, acerca do trânsito em julgado da sentença do evento 41, 
em cumprimento ao artigo 331, § 3º, do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será 
publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18/12/2020. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 1935756v2 e do código CRC b152b501. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
USUCAPIÃO Nº 0012212-61.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: RAIMUNDO NONATO SALES DA SILVA 
AUTOR: IODETE ALMEIDA SILVA 
RÉU: EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS 
EDITAL Nº 2105667 
 PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 881633890020 
A Excelentíssima Senhora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) CITAR o requerido EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS, 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4904 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2021 10 

 

 
 

CPF/CNPJ (#)CPFREU(#), ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, bem como 
(2) INTIMAR da sentença do evento 16, com seguinte dispositivo; "Isso posto, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, extingo 
o procedimento sem resolver o mérito, por verificar a falta de interesse processual da parte autora. Condeno a requerente ao 
pagamento das custas e taxa judiciárias. Sem honorários advocatícios, pois não houve formação da relação processual. 
Suspendo a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que a requerente é 
beneficiária da gratuidade da justiça"; e, por fim, (3) INTIMAR para, caso queira, apresentar resposta ao recurso de apelação do 
evento 24 - (CPC, art. 331, §1º). Fica ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia.. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de 
Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03/02/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 2105667v2 e do código CRC 871ab856. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da Ação de Alvará Judicial - Lei 
6858/80 - Nº 0021025-77.2020.8.27.2706- (Chave nº 350162615020) - proposta por NUBIA DIAS GOMES BATISTA, do prazo de 
contestação que é de 15(quinze) dias. Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; 
Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar o número do processo e a chave, indicados acima. E para que chegue ao conhecimento 
de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, Celina 
Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, que digitei e subscrevi. Araguaína-TO., aos doze dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (12/02/2021). 
 

2ª vara da família e sucessões 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS  
Autos nº 467/16 - Ação: Interdição 
Requerente: Luiz Pedro de Araujo 
Requerido: Antonio Araujo 
Advogada: Erivando Bezerra de Lima – OAB/PE 36013 
INTIMAÇÃO: Do Advogado do requerente para que este proceda com seu cadastramento no sistema E-PROC no prazo de 10 
dias. Sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em 
geral no e-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Fica o advogado ciente da transformação destes para meio 
eletrônico, recebendo o numero. 0031052-56.2019.8.27.2706 e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma. Por fim, 
fica o advogado intimado do r. despacho encartado no evento 25 dos autos supra 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, processo n° 0024999-93.2018.8.27.2706 requerido por FERNANDA LUIZA LOPES 
LIMA, em face de MARIA AMÉLIA LIMA e LUIZ ALVES LIMA, sendo o presente para intimar a exequente, FERNANDA LUIZA 
LOPES LIMA, brasileira maior, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de 
seu advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
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Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 12 de fevereiro de 2021. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, servidora de secretaria, que o digitei e subscrevi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2116486, de Citação com prazo de 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): ROSA MARIA NASCIMENTO BRITO, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o n° 000.494.261-25, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.º 0029629-61.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para pagar a importância de R$ 4.389,26 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), representada pela 
CDA n° 20190028344, 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 Civi l, 
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, proferido no evento 05 - DESP1, 
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). Araguaina-TO, 06 de 
dezembro de 2019. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, 
FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2116384, de Citação com prazo de 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): JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 279.058.881-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0029453-82.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 3.372,40 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 
20190028221, datada de 09/10/2019, 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). Araguaina-TO, 06 de dezembro de 2019. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2174276 
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): LEOMAR DE ALMEIDA PORTO - CPF/CNPJ n°: 847.455.761-53, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000372-54.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.380,98 (dois mil, trezentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), representada pela CDA n° 20190029652, datada de 
17/10/2019, 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, 10 de janeiro de 2020. (ass.) Juiz Sérgio Aparecido Paio". E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
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Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
17 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS0 Nº 2175464 
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): ANA CELIA DE SOUSA ARAUJO - CPF/CNPJ n°: 02860045180, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009199-54.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
5.969,49 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20200000783, 
datada de 22/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "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. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito". E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
17 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0004508-62.2018.827.2707, Chave do Processo nº 846881960518, Denunciado: LUCAS LOPES DA SILVA, A 
Doutora Nely Alves da Cruz, MM. Juíza de Direito Criminal, nesta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: LUCAS 
LOPES DA SILVA, brasileiro, natural de Araguatins/TO, nascido aos 18/08/1996, filho de Neudiane Pereira Lopes e Luis Sousa 
da Silva, residente e domiciliado na rua Vicente Bernadino, centro de Araguatins/TO., atualmente em lugar incerto e não sabido, 
tipificado no  no Art. 302, §1°, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro., fica citado pelo presente, apresentar  DEFESA 
ESCRITA, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,  oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena 
de revelia e para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (17/02/2021). Eu, (Neide de Sousa Gomes Pessoa), Técnica Judiciária, que digitei e 
lavrei o presente. Nely Alves da Cruz-Juíza de Direito Criminal 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AÇÃO: Monitória PROCESSO Nº: 0001590-67.2018.8.27.2713 VALOR DA CAUSA: R$ 167.652,25 (cento e sessenta e sete 
mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos - Através deste edital realiza  a citação da parte 
requerida IVAN CARLOS LUNKES, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 840.280.509-44, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, CUMPRIR A OBRIGAÇÃO referida na petição inicial ou, no mesmo prazo, oferecer 
EMBARGOS nos próprios autos (artigo 701, caput e artigo 702, ambos do Código de Processo Civil). Nos termos do Despacho 
do evento 17, sendo este ratificado pela Decisão do evento 101.Dado e passado nesta cidade e comarca de Colinas do 
Tocantins/TO, aos 12 de fevereiro de 2021. Eu, Igor Gabriel Cardoso Arrais, Estagiário à disposição da 1ª Vara Cível, o digitei e o 
subscrevi, conferido por Valquíria Lopes Brito, Chefe de Secretaria. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS: 0007204-19.2019.8.27.2713 
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERIDO: E. P. BORBA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP 
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O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação 
de Execução Fiscal, processo nº 0007204-19.2019.8.27.2713, em que figuram como partes ESTADO DO TOCANTINS contra E. 
P. BORBA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP, sendo pelo Meritíssimo Juiz determinado a expedição do presente, por meio do 
qual CITA-SE a requerida E. P. BORBA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - NORTE CEREAIS E TRANSPORTES, inscrita 
no CNPJ nº 28.071.869/0001-46,      na   pessoa      de      seu      representante       legal, atualmente com endereço incerto e 
não sabido, de todos os termos da exordial, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, além de 
honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento) ou garantir a execução com oferecimento de bens à 
penhora (artigo 8° da Lei n°. 6.830/80). No caso de integral pagamento no prazo acima estipulado, o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade (artigo 827, parágrafo 1° do Código de Processo Civil). Advirtindo, que o executado 
poderá, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora (artigo 16 da Lei n°. 
6.830/80). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Deusivaldo 
Pereira de Araujo, Servidor Autorizado, conferi e subscrevi. MARCELO LAURITO PARO - Juiz de Direito 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
 
PORTARIA Nº 363/2021 - PRESIDÊNCIA/DF COLINAS, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021. 
O Exmo. Sr. Dr. MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Colinas do Tocantins, no uso das 
atribuições legais e na forma da Lei, etc., 
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 42, "n" e 104, ambos da LC nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 2311/2020-PRESIDÊNCIA/DF COLINAS DO TOCANTINS, de 10 de dezembro de 2020 que 
designa os membros da Comissão Permanente de Sindicância para apuração de fatos noticiados; 
CONSIDERANDO a Solicitação SINDCGJUS (evento 3553054), que solicitou a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias 
para conclusão dos trabalhos, nos termos do Art. 166,§ 3º da Lei 1.818/2007, em virtude de provável esgotamento do prazo legal 
conferido a Comissão Permanente de Sindicância. 
RESOLVE: 
Art. 1º - PRORROGAR o prazo por mais 30 (trinta) dias, para a conclusão dos trabalhos nos termos do Art. 166,§ 3º da Lei 
1.818/2007, tendo como certo o provável esgotamento do prazo legal, que começa a contar a partir do dia 18/02/2021. 
Encaminhe-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, dando-lhe conhecimento. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Laurito Paro, Diretor do Foro, em 12/02/2021, às 18:46, conforme art. 1º, III, 
"b", da Lei 11.419/2006. 
 

DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Intimações às partes 
 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0002811-13.2017.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: ANTONIO SOARES E SILVA, O CEARENSE 
Advogado: Não constituído 
Requerido(a): VANESSA SOUSA SILVA – CPF: 043.952.511-02  
Advogado: Não constituído 
Fica INTIMADA, a Requerida VANESSA SOUSA SILVA, acima identificada; para, nos termos do despacho prolatado no 
evento 53, em cumprimento ao despacho exarado no evento 71 dos autos supracitados; efetue o pagamento do montante 
apurado, conforme o cálculo apresentado no evento 51 de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), no prazo de 15 
(quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, incidirá a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1º do 
Novo Código de Processo Civil. DESCRIÇÃO DO DESPACHO DE EVENTO 53: DESPACHO/DECISÃO: “Intime-se a parte 
reclamada, para que efetue o pagamento do montante apurado, conforme o cálculo apresentado no evento 51 de R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais), no prazo de quinze dias, a partir de quando, caso não o efetue, incidirá a multa de 10% (dez 
por cento) prevista no art. 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil. Intime e Cumpra-se. Dianópolis-TO, 13/03/2020. Baldur 
Rocha Giovaninni, Juiz de Direito”. DESCRIÇÃO DO DESPACHO DE EVENTO 71: DESPACHO/DECISÃO: “Tendo em vista a 
não localização da parte requerida evento 58, e o pedido de penhora on line constante do evento retro, proceda-se o 
cumprimento do despacho 53, via Diário de Justiça, após volva-me os autos conclusos. I.C. Dianópolis-TO, 09/02/2021. Baldur 
Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
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Sentenças 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº: 0003303-34.2019.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: MARIO NUNES DE SOUSA – CPF: 309.639.581-00 
Advogado: Não constituído 
Requerido(a): ANA SOARES DA SILVA  - CPF: 002.823.941-50   
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 41), datada de 10/02/2021: “(...) Isto Posto, HOMOLOGO a desistência da ação, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos, declarando EXTINTO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII c/c parágrafo único do art. 200, ambos 
do Código de Processo Civil, determinando seu arquivamento após as formalidades legais. Autorizo o desentranhamento dos 
documentos que acompanham a inicial pela parte reclamante. Cumpra-se. Dianópolis-TO, data conforme o evento. Baldur Rocha 
Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº: 0001056-85.2016.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: ANTONIO SOARES E SILVA, O CEARENSE – CNPJ: 02.155.869/0001-30 
Advogado: Não constituído 
Requerido(a): IURI FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO  - CPF: 050.869.071-44   
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 87): “(...) Sendo assim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, tendo como fundamento o art. 200 do NCPC. 
Determinando seu arquivamento, após as formalidades legais. P.R.I. Dianópolis-TO, 10/02/2021. Baldur Rocha Giovannini, Juiz 
de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº: 0002469-31.2019.8.27.2716 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exequente: M S LOPES EIRELI – CNPJ: 26.427.691/0001-06 
Advogado: Não constituído 
Executado(a): JOSÉ BONIFÁCIO - CPF: Não informado   
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 55), datada de 09/02/2021: “(...) Transcorrido o prazo para a manifestação do reclamante, DECLARO 
EXTINTO O PRESENTE, com fincas no art. 485, inc. III, do Novo Código de Processo Civil e, consequentemente, determino o 
arquivamento dos autos. Promova-se a remessa dos autos a COJUN para averiguação de eventuais custas. P.R.I.C. 
Dianópolis/TO, data conforme o evento. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica 
Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº: 0000508-55.2019.8.27.2716 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exequente: ELETROMÓVEIS DIAS E MAGAZINE – CNPJ: 17.897.905/0001-09 
Advogado: Não constituído 
Executado(a): CAMILA GONÇALVES DE SOUSA - CPF: 057.280.581-08   
Advogado: Não constituído 
Executado(a): JAKELINE GONÇALVES DE SOUSA – CPF: 051.823.631-50 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 75), datada de 12/02/2021: “(...) Transcorrido o prazo para a manifestação do reclamante, DECLARO 
EXTINTO O PRESENTE, com fincas no art. 485, inc. III, do Novo Código de Processo Civil e, consequentemente, determino o 
arquivamento dos autos. Proceda-se a remessa a COJUN para averiguação de eventuais custas. P.R.I.C. Dianópolis/TO, data 
conforme o evento. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e 
subscrevi. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
 

Portaria Nº 354/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FIGUEIRÓPOLIS, de 12 de fevereiro de 2021 
Dispõe sobre a Divisão de Tarefas nas Serventias Cível da Comarca de Figueirópolis/TO. 
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito Titular da Comarca de Figueirópolis/TO, no uso de suas atribuições, 
etc... 
CONSIDERANDO que no Cartório Cível tem o maior número de processos tramitando nesta comarca; 
CONSIDERANDO a sugestão de rotina de trabalho e divisão de tarefas constante do Capítulo 8 da Consolidação das Normas 
Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, instituída pelo Provimento nº 02/2011; 
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RESOLVE:                    
Art. 1º - Alterar a Portaria Nº 36/2021 - PRESIDÊNCIA/DF FIGUEIRÓPOLIS, de 08 de janeiro de 2021, no que tange apenas à 
divisão dos números dos processos cíveis; 
Art. 2º - Todos os dígitos finais dos processos possuem a mesma quantidade de feitos, uma vez que são distribuídos de forma 
igualitária. 
Art. 3º - O digito final é o numero anterior ao dígito verificador. 
Art. 4º - A divisão das tarefas no Cartório Cível passará a ser da seguinte forma: 
NO CARTÓRIO CÍVEL: 
1) Escrivão judicial: Silmar de Paula 
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 0. 
- Atendimento ao público, referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 0. 
- Recebimento dos feitos físicos devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização, bem como a prática dos 
atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos com dígitos finais 0. 
2) Técnica Judicial: Maria Amélia da Silva Jardim 
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 2 e  3. 
- Atendimento ao público, referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 2 e 3. 
- Recebimento dos feitos físicos devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização, bem como a prática dos 
atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos com dígitos finais 2 e 3. 
3) Técnica Judicial: Francielma Coelho de Aguiar 
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 5 e 6. 
- Atendimento ao público, referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 5 e 6. 
- Recebimento dos feitos físicos devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização, bem como a prática dos 
atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos com dígitos finais 5 e 6. 
4 ) Chefe de Secretaria: Valter Gomes de Araújo 
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 7, 8 e 9. 
- Atendimento ao público, referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 7, 8 e 9. 
- Confecção dos mapas estatísticos do cível. 
- Resposta a ofícios diversos não referentes a processos específicos 
- Demais determinações deste juízo e outras próprias do cargo. 
- Recebimento dos feitos físicos devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização, bem como a prática dos 
atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos com dígitos finais 7, 8 e 9. 
5) Técnica Judicial: Alessandra Waleska Ribeiro da Costa Aguiar 
- Cumprimento de todos os atos dos processos eletrônicos com dígitos finais 1 e 4. 
- Atendimento ao público, referente aos processos eletrônicos com dígitos finais 1 e 4. 
- Recebimento dos feitos físicos devolvidos pelo TRF 1ª Região, com a realização de sua digitalização, bem como a prática dos 
atos processuais relativos aos respectivos feitos eletrônicos com dígitos finais 1 e 4. 
Art. 5º Nas férias ou afastamento dos servidores dos cartórios criminal e cível, todos os atos dos processos do servidor de férias 
ou afastado serão realizados pelo seu substituto automático, da seguinte forma: 
I – Nas férias ou afastamento do servidor Silmar de Paula, todos os processos a ele atribuídos passarão para Valter Gomes de 
Araújo (1º substituto automático) e, na ausência deste, para Francielma Coelho de Aguiar (2ª substituta automática). 
 II - Nas férias ou afastamento da servidora Maria Amélia da Silva Jardim, os processos a ela atribuídos passarão para o 
servidor Silmar de Paula (1º substituto automático) e, na ausência deste, para Valter Gomes de Araújo (2º substituto 
automático). 
III – Nas férias ou afastamento do servidor Valter Gomes de Araújo, os processos a ele atribuídos passarão para a 
servidora Francielma Coelho de Aguiar (1ª substituta automática) e, na ausência desta, para Maria Amélia da Silva Jardim 
(2º substituto automático). 
IV – Nas férias ou afastamento da servidora Francielma Coelho de Aguiar, os processos a ela atribuídos passarão para a 
servidora Maria Amélia da Silva Jardim (1ª substituta automática) e, na ausência desta, para Silmar de Paula (2º substituto 
automático). 
Art. 6 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixe-se uma cópia da presente portaria no mural deste fórum e entregue uma cópia para 
cada escrivania judicial. 
Dê-se conhecimento à presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins e à Corregedoria Geral de justiça deste Estado. 
Figueirópolis – TO, 12 de fevereiro de 2021. 

                               
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 

Juíza de Direito Titular e Diretora do Foro 
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GUARAÍ 
Juizado especial cível e criminal 

Às partes e aos advogados 
Às partes e ao(s) advogado(s) 
Nº do Processo: 0004325-78.2020.8.27.2721 - chave do processo: 449376191020 Classe da ação: Procedimento do Juizado 
Especial Cível Autor: FERNANDO VICK ARAÚJO MARTINS TIMBO Reclamada: BANCO COOPERATIVO SICREDI 
S.A.   (01.181.521/0001-55 ) Advogado: DR.  ANDRE DE ASSIS ROSA, OAB/TO7.230-A DR. ANDRE DE ASSIS ROSA, 
OAB/TO7.230-A III. DISPOSITIVO : Isso posto, com base na fundamentação retro, JULGO PROCEDENTES em parte os 
pedidos, com resolução do mérito, na forma dos arts. 487, inciso I e 490 do Código de Processo Civil, razão em que a) declaro 
inexistente o débito no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), que deu azo ao protesto; b) condeno cada requerida ao 
pagamento de indenização danos morais ao autor, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), sobre os quais incidirão juros de mora 
de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e, ainda, correção monetária, pelo índice INPC/IBGE e contados 
a partir da sentença (Súmula 362 do STJ); c) ratifico a medida liminar deferida no evento 09; d) determino observância ao 
Provimento n. 11/2019 da CGJUS/TO, que institui a Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria Geral da Justiça; e) sem 
custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, posto tratar-se de demanda a processar-se pelo rito sumaríssimo; f) 
havendo recurso, intime-se o recorrido para as contrarrazões e, após, remetam-se os autos à Turma Recursal; g) determino, 
após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Data e local 
certificado pelo sistema 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDOS: J BORGES DOS SANTOS ME e JOSIANNE BORGES DOS SANTOS 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0015697-94.2015.8.27.2722, Execução de Título Extrajudicial  que 
lhe move BANCO BRADESCO S.A. , inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 60746948000112, do inteiro teor da petição inicial, cuja 
cópia segue anexa, bem como para, do inteiro conteúdo do despacho e da petição inicial, constante dos presentes autos, bem 
como para PAGAR o débito no prazo de 03 (três) dias, ou em 15 (quinze) dias embargar, cujos prazos contam da juntada do 
aviso de recebimento, da presente carta de citação, sendo que caso não seja efetuado o pagamento, será procedida a 
PENHORA e AVALIAÇÃO de bens quanto bastem para a satisfação integral do débito principal e cominações legais. Sendo 
todos os atos praticados nos termos previsto em lei. Valor da Causa R$ . 17.332,21. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 09 de Fevereiro de 
2021. Eu, Rafael Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. FABIANO GONÇALVES MARQUES. Juiz de 
Direito. 
 

1ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0005488-27.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) WELLINGTON MENDES TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 24/04/1988, filho de Antonio Teixeira 
Barraos e de Zilda Mendes dos Santos, inscrito no CPF sob o n° 020.130.501-19, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento do 
acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, 
ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 41, cujo dispositivo segue transcrito: 
"fica o acusado definitivamente condenado a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao 
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, regime inicial SEMIABERTO.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09/02/2021. Eu, Clifton Alves Gomes, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
AUTOS Nº: 0010038-36.2017.8.27.2722  – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
Requerente: APARECIDA RAMOS DA SILVA 
Requerida: ANA ROCHA CORTE SILVA 
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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. SENTENÇA: “Vistos, 
etc. (...) Isso posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, razão pela qual DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de ANA 
ROCHA CORTE SILVA e fixo os limites da curatela na forma a seguir: quanto aos atos relacionados aos direitos de natureza 
“patrimonial e negocial” (Artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar quitação, alienar e hipotecar 
com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante as repartições públicas, bancos e 
instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do NCPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 84, § 1º, e 85, caput e § 1º; 
artigo 1.775, § 2º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que o exercício da curatela permitir, observados os 
parâmetros legais para tanto. Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Código de Processo Civil/2015 nomeio como sua 
CURADORA a pessoa de APARECIDA RAMOS DA SILVA, que deverá prestar contas de sua administração em Juízo 
anualmente, apresentando o balanço do respectivo ano (artigo 84, § 4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
não podendo dispor dos bens da interditanda sem autorização judicial. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 
Processo Civil 2015, julgo EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito. Com base no artigo 755, § 3º. do CPC, inscreva-
se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio 
nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais 
permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, 
com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da 
curatela. Homologo as contas prestas em evento 83. Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do 
benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela definitivo 
com igual procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO JUÍZA DE DIREITO”. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 17 de fevereiro de 2021 (17/02/2021). Eu, Tonia de 
Carvalho Naves, que o digitei. 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
JUÍZA DE DIREITO 

 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do Réu DIÊGO MACÊDO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 12.03.1993, natural de Gurupi-TO, CPF 
041.541.101-79, filho de Sebastião Ribeiro e Maria Antonia Silva de Macêdo Ribeiro,, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
ADVERTÊNCIA: 
O não comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. 
IMPUTAÇÃO: 
Art. 157, § 2º, II (concurso de agentes) e § 2º A, I (emprego de arma de fogo), c/c art. 70 (duas vítimas), do Código Penal. 
 

3ª vara cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º  00005761620218272722, de Ação de Usucapião requerida 
por CELINA SOUZA BRITO em face de URBANIZADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS BOA VISTA LTDA, e por este 
meio CITA os TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, com fundamento no art. 259, 
inciso I, do CPC/2015querendopara, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e 
revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na 
inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO: Lote 26, da QD. 42, do Loteamento ALTO 
DA BOA VISTA, de Gurupi-TO. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave 
n.º 207852339421, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse 
expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 09 de fevereiro de 2021. Eu SUZIANE BARROS SILVEIRA FIGUEIRA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei 
e subscrevo. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 341/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 11 de fevereiro de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
O Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o Ato nº 045, de 03 de Fevereiro de 2021, da lavra da Excelentíssima Senhora Defensora Pública-Geral, 
Estellamaris Postal, publicado no Diário Oficial nº 5782, de 05 de Fevereiro de 2021; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000022248-9; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar o servidor VITOR HUGO NUNES RODRIGUES??, Analista Jurídico da Defensoria Pública, ora cedido ao Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, na Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Crimes 
Dolosos contra a Vida da Comarca de Gurupi/TO, a partir de 03 de Fevereiro de 2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, 
Juiz de Direito e Diretor do Foro, em substituição 

 
Portaria Nº 342/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 11 de fevereiro de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
O Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário Nº 102, de 5 de fevereiro de 2021, da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João Rigo Guimarães, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, publicado no Diário da Justiça nº 4898, de 05 
de fevereiro de 2021; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000001730-0; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar o servidor YURI SANTANA OKAMOTO???, na 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi/TO, a partir de 05 de 
Fevereiro de 2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, 
Juiz de Direito e Diretor do Foro, em substituição 

 
Portaria Nº 345/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 11 de fevereiro de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
O Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário Nº 119, de 8 de fevereiro de 2021, da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João Rigo Guimarães, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, publicado no Diário da Justiça nº 4899, de 08 
de Fevereiro de 2021; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000002947-6; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar a servidora FÁBIA SOARES SIRIANO??, na 1ª Vara Cível da Comarca de Gurupi/TO, a partir de 08 de 
Fevereiro de 2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, 
Juiz de Direito e Diretor do Foro, em substituição 

 
Portaria Nº 372/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 17 de fevereiro de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
O Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. 
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal  Nº  339, de 08 de fevereiro de 2021, da lavra da Excelentíssima Senhora Prefeita 
Municipal de Gurupi/TO, Josiniane Braga Nunes, publicado no Diário Oficial Municipal de Gurupi - TO, nº 0176, de 08 de 
fevereiro de 2021; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar a servidora MARIANA CIRQUEIRA LOPES?, Assessor Técnico Operacional III, ora disponibilizada ao Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, na Central de Execuções Fiscais da Comarca de Gurupi/TO, a partir de 09 de fevereiro de 
2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dr. NILSON AFONSO DA SILVA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição 

 

PALMAS 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS: 5001453-93.2011.827.2729 AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Adv.: ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES 
Requerido: CEREALISTA SANTA FÉ LTDA 
Adv.. MAURICIO IVONEI DA ROSA 
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: JOÃO TELMO VALDUGA 
Adv.: RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES 
WILSON LOPES FILHO 
Requerido: MÁRCIO GODÓI SPÍNDOLA 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerido: ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.: PÚBLIO BORGES ALVES 
MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA 
JORDANA SOUSA OLIVEIRA 
NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES 
Requerido: EDUARDO BONAGURA 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerido:ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.:PROCURADORIA GARAL DO ESTADO 
Requerido: HONORATO BARBOSA DE OLIVEIRA 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Interessado: MUNICÍPIO DE PALMAS 
Adv: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Fica à parte requerida intimada da sentença proferida nos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: III - DISPOSITIVO Ante essas considerações, REJEITO O PEDIDO INICIAL , nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei 
de Improbidade Administrativa, e, por consequência, determino a baixa das constrições sobre os imóveis objeto da demanda, ao 
mesmo tempo em que: a) JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito em face de CARLOS HENRIQUE AMORIM, 
EDUARDO BONAGURA e ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC - prescrição; b) 
EXCLUO o MUNICÍPIO DE PALMAS do polo ativo, em face da sua ilegitimidade ativa, EXTINGUINDO-SE o feito sem resolução 
de mérito com relação ao ente municipal, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC; c) ACOLHO o ESTADO DO TOCANTINS 
como assistente litisconsorcial (interessado) - artigo 124 do CPC. Havendo outros bens eventualmente bloqueados, móveis ou 
imóveis, além dos imóveis objetos da demanda, por decisão proferida em sede de liminar, fica determinada a liberação imediata, 
independente do trânsito em julgado. Conforme decisão do evento 11, desapensem-se os autos da ação nº 5001432-
20.2011.827.2729. Ao final, após o trânsito e julgado e a baixa das constrições sobre os imóveis, promova-se a correção da 
autuação eletrônica do feito e o seu consequente arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Palmas-TO, data 
certificada pelo sistema. RONICLAY ALVES DE MORAIS Juiz de Direito”. 
ATO ORDINATÓRIO 
Ficam as partes requeridas intimadas da Apelação interposta, devendo apresentarem contrarrazões no prazo de 15 dias. 
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4ª vara criminal execuções penais 

Portarias 
ESTADO DO TOCANTINS 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE PALMAS 

4ª VARA CRIMINAL 
  
PORTARIA Nº  01/2021 
O magistrado Allan Martins Ferreira, Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal e Execuções Penais da comarca de Palmas, no uso e 
suas atribuições legais e na forma da Lei, 
  
CONSIDERANDO que na comarca de Palmas a 4ª Vara Criminal é o juízo competente para processamento das execuções 
penais, 
CONSIDERANDO que o regime semiaberto, nesta Comarca, por falta de estabelecimento penal, é cumprido em prisão domiciliar 
com monitoramento eletrônico. 
CONSIDERANDO que todos os desvios de rotas são diariamente comunicados ao juízo competente, independentemente do 
tempo do desvio, 
CONSIDERANDO  que foi observado número expressivo de feitos conclusos somente para apreciar desvio de rotas, e que os 
pequenos desvios de rota, desde que poucos, geralmente são relevados pelo juízo, 
CONSIDERANDO a necessidade de potencializar a celeridade processual, evitando o retrabalho nas comunicações de desvio de 
rota. 
RESOLVE: 
ART. 1º - O cartório da Central de Monitoramento eletrônico deverá informar os desvios de rotas todo dia 15 e dia 30 de cada 
mês, nos autos. Caso, o dia recaía no final de semana ou feriado, a comunicação deverá ocorrer no próximo dia útil. No mês de 
fevereiro, a 2ª comunicação ocorrerá no dia 28. 
ART. 2º - Apresentados os relatórios periódicos de desvio de rota, o cartório do juízo deverá intimar a defesa, no prazo de 5 
(cinco) dias para apresentação de justificativas, posteriormente fazer a remessa para o representante do Ministério Público, no 
mesmo prazo. Com a devolutiva, os autos deverão ser conclusos para apreciação. 
ART. 3º - Essa portaria será aplicada somente às execuções penais em regime semiaberto harmonizado com monitoramento 
eletrônico e nos casos de desvio de rota. Nas ações penais, em que há aplicação de medidas cautelares, as comunicações de 
desvio de rota, deverão ser comunicadas imediatamente ao juízo competente. 
ART. 4º - No caso de rompimento, descarregamento, bem como for observado que a tornozeleira eletrônica está sem sinal de 
satélite, por mais de 10 minutos, o fato deverá ser comunicado imediatamente ao juízo, e será aplicado o previsto no artigo 2º, 
sem necessidade de fazer os autos conclusos. 
ART. 5º. Os casos omissos serão encaminhados ao juízo para averiguação e posterior saneamento. 
Art. 6º. Esta portaria será levada ao conhecimento da Presidência do egrégio Tribunal de Justiça do Tocantins e da Corregedoria-
Geral da Justiça do Tocantins, por meio de Processo SEI, publicada no Diário Oficial, ao representante do Ministério Público, a 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins e a Central de Monitoramento Eletrônico. 
DADA E PASSADA nesta comarca de Palmas, capital do estado do Tocantins, aos 05 de fevereiro de 2021. 
  

Allan Martins Ferreira 
Juiz de direito 

 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA 
Prazo: 30(trinta) dias  
Autos de Ação Penal:  0006824-73.2018.8.27.2731   
Acusado: FRANCISCO HIAGO FREIRE DE ARAUJO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 30 (trinta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado FRANCISCO HIAGO FREIRE DE ARAÚJO-vulgo "Hiago" (acusado), brasileiro, solteiro, ajudante de 
pedreiro,natural de Patos-PB, nascido aos 16/02/1995, filho de Maria do Desterro Freire de Araújo, portador do RG de 
nº1.149.193 SSP/TO, residente na Rua Couto Magalhães, nº 470, Setor Jardim Paulista, município de Paraíso do 
Tocantins/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO DE PRONÚNCIA, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva 
restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta: a) admito a denúncia e, em consequência, 
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com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO MARCOS VINÍCIUS AZEVEDO DA SILVA, já 
qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e 
IV, do Código Penal. b) não admito a denúncia e, em consequência, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo 
Penal, IMPRONUNCIO FRANCISCO HIAGO FREIRE DE ARAÚJO, também qualificado nos autos, determinando, após o 
trânsito em julgado desta decisão, o imediato arquivamento do feito, com as ressalvas do parágrafo único do dispositivo 
processual penal em referência. Tendo respondido a todo o processo em liberdade, poderá recorrer na mesma condição. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa a Decisão de Pronúncia, às partes, para os fins do artigo 422, do Código de 
Processo Penal. Paraíso do Tocantins, 21 de agosto de 2020." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª 
via fica afixada no local de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (10 de Fevereiro de 2021). (10/02/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº  0003959-09.2020.8.27.2731     
Denunciado: WALASON GONCALVES GOMES 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado WALASON GONÇALVES GOMES, 
brasileiro, solteiro, mecânico, nascido aos 21.04.1990, natural de Porto Nacional/TO, filho de Rosimeire Gonçalves Gomes e 
Célio Bezerra Gomes, inscrito no CPF n. 039.662.531-27, residente na Rua Bernardo Guimarães, s/n., Setor Serrano II, 
Paraíso/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incs. II (motivo fútil), III 
(perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, sob os rigores da Lei 
8.072/90. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa 
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que 
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (04 de Fevereiro de 2021). 
(04/02/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0000873-98.2018.8.27.2731   
Denunciado: MOISEMAR CASTRO DE OLIVEIRA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado MOIZEMAR CASTRO DE OLIVEIRA, 
vulgo “Chiquinho”, solteiro, desocupado, filho de José Henrique de Oliveira e de Delfina de Castro Oliveira, nascido em 
05.01.1967, natural de Tácio Fragoso/MA, residente e domiciliado na Rua 02 de Julho, Qd. 07, Lt. 03, Aureny II, Palmas/TO, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II (furto qualificado pela fraude), 
e artigo 307, caput (falsa identidade), na forma do artigo 69, caput (Concurso material), do Código Pena. E, o qual se encontra 
em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado 
em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (10 de Fevereiro de 2021). 
(10/02/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0004258-83.2020.8.27.2731 
Denunciado: RAYRON PEREIRA BARBOSA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado RAYRON PEREIRA BARBOSA, 
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brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 15/03/1990, nascido em Paraíso do Tocantins/TO, inscrito no CPF 023.133.021-99 e 
no RG 1.001.457/TO, filho de Ildacy Barbosa Souza e de Antônia Pereira da Silva, residente na R. Capivari, n. 331, S. Oeste, em 
Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º -A, inciso I, 
do Código Penal (redação anterior à Lei 13.964/19). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (10 de Fevereiro de 2021). 
(10/02/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº  0006490-68.2020.8.27.2731    
Denunciado: ALFREDO RODRIGUES NOLETO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado ALFREDO RODRIGUES NOLETO, 
brasileiro, união estável, técnico em manutenção, nascido em 07/11/1998, natural de Araguacema/TO, inscrito no CPF 
060.022.981-50 e RG 1.036.004/TO, filho de Luciana Rodrigues Noleto, residente na Rua Marechal Deodoro, n. 531, Centro, em 
Paraíso/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, sob os rigores da Lei 
11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa 
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que 
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (10 de Fevereiro de 2021). 
(10/02/2021). EU__(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias  
Autos de Ação Penal nº 0006488-98.2020.8.27.2731    
Denunciado: JAMIL ALVES OLIVEIRA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado JAMIL ALVES OLIVEIRA, brasileiro, 
solteiro, tratorista, nascido em 28/03/1988, natural de Dois Irmãos/TO, filho de Eunice Alves Feitoza, inscrito no CPF 
025.437.801-30 e no RG 931.093/TO, residente no R. 05 de Maio, s/n, Setor Fernandinho, em Divinópolis/TO, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra 
em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado 
em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (10 de Fevereiro de 2021). 
(10/02/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº  0005360-43.2020.8.27.2731  
Requerente: JACQUELINE AIRES VEIRA 
Requerido: CLAUDINEY ARAUJO MARCAL 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que JACQUELINE AIRES VEIRA, representante, move em desfavor do representado: CLAUDINEY ARAUJO 
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MARÇAL, brasileiro, casado, portador do CPF nº 870.453.541-34, residente Rua 5, QD. 6, Lote 01, Jardim Bela Vista, São 
Francisco de Goiás/GO, telefone 62 99145-1717, e, como encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, 
cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada e, por conseguinte, com 
fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO ao requerido : 

1. A  proibição  de  se aproximar  de      JACQUELINE AIRES VEIRA, devendo manter distância mínima desta de 200 
(duzentos) metros e 

2. A proibição de manter  contato com     JACQUELINE AIRES VEIRA, por qualquer meio de comunicação. 

A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 30.01.2021), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa  (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do  CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. Cite-se o requerido para que, caso 
queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que 
pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, 
os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC)." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica 
afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (10 de Fevereiro de 2021). (10/02/2021). Eu___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 5000039-64.2005.8.27.2731    
Acusado: JAIR BARBOSA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado JAIR BARBOSA DA CONCEIÇÃO, solteiro, nascido em Imperatriz/MA, aos 08/09/1981, auxiliar de 
serviços gerais, CPF: 004.460.891-84 e RG Número: 756782, SSP/TO, filho de Francisca Barbosa da Conceição o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva 
restou assim transcrita: "AAnte o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 
do Estado para CONDENAR JAIR BARBOSA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO, devidamente qualificado, como incurso nas penas 
do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. PENA DEFINITIVA: fica o réu JAIR BARBOSA DA CONCEIÇÃO, 
definitivamente condenado definitivamente fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. 
Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, determino o cumprimento inicial da pena no regime 
ABERTO. Presentes os requisitos insertos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas 
restritivas de direitos, a serem determinadas por ocasião da audiência admonitória. Deixo de condenar o réu ao pagamento das 
custas processuais, porquanto assistido pela Defensora Pública. Por ter respondido a todo o processo em liberdade, poderá 
recorrer nesse status. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso 
III, da Constituição da República, conforme preconiza o artigo 71, § 2°, do Código Eleitoral, formem-se os autos de execução 
penal e, por fim, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a vítima. Paraíso do Tocantins/TO, 02 de dezembro 
de 2020". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (10 de Fevereiro de 2021). (10/02/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 5000039-64.2005.8.27.2731    
Acusado: JAIR BARBOSA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
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FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado JAIR BARBOSA DA CONCEIÇÃO, solteiro, nascido em Imperatriz/MA, aos 08/09/1981, auxiliar de 
serviços gerais, CPF: 004.460.891-84 e RG Número: 756782, SSP/TO, filho de Francisca Barbosa da Conceição o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADA VÍTIMA MARIA CLAUDETE MOREIRA DA SILVA, brasileira, residente na Rua Araguaia, 560, Casa, Setor 
Oeste, Paraíso do Tocantins/TO e endereço profissional: Galeria Mercado Municipal s/n, Sala 03 (Claudete Modas), Centro, 
Paraíso do Tocantins/TO, do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte 
dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a 
pretensão punitiva do Estado para CONDENAR JAIR BARBOSA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO, devidamente qualificado, como 
incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. PENA DEFINITIVA: fica o réu JAIR BARBOSA DA 
CONCEIÇÃO, definitivamente condenado definitivamente fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor 
unitário mínimo. Em observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, determino o cumprimento inicial da 
pena no regime ABERTO. Presentes os requisitos insertos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade 
por duas restritivas de direitos, a serem determinadas por ocasião da audiência admonitória. Deixo de condenar o réu ao 
pagamento das custas processuais, porquanto assistido pela Defensora Pública. Por ter respondido a todo o processo em 
liberdade, poderá recorrer nesse status. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do 
artigo 15, inciso III, da Constituição da República, conforme preconiza o artigo 71, § 2°, do Código Eleitoral, formem-se os autos 
de execução penal e, por fim, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a vítima. Paraíso do Tocantins/TO, 02 
de dezembro de 2020". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (10 de Fevereiro de 2021). (10/02/2021). Eu 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª 
Publicação 
Adriano Gomes de Melo Oliveira, MMº Juiz da Vara de Família, Sucessões e Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de 
interdição ajuizada sob o nº 0001656-56.2019.8.27.2731  requerida por Gildete Luz e Sousa em face de Baruche Sousa 
Coutinho; onde foi decretada por sentença a interdição da requerida nos termos da sentença a seguir transcrita: 
SENTENÇA: 1. Relatório. Os presentes autos estão autuados com a classe de “Curatela” e com o assunto “Tutela e Curatela, 
Família, DIREITO CIVIL”, em que figura como autor GILDETE LUZ E SOUSA e como ré BARUCHE SOUSA COUTINHO. Pede a 
autora seja o requerida submetido à curatela, bem assim seja ela nomeada ao cargo de curadora. Para tanto, argumenta, em 
síntese, que: a) é mãe do interditando, ambos residindo no mesmo endereço; b) o interditando é totalmente dependente de 
terceiros para alimentação, higiene e vestimenta e toda a documentação, não tendo condições físicas e mentais de ficar se 
locomovendo até o cartório para a confecção de procurações intermináveis por instrumento público, com dificuldades inclusive 
para assinar seu nome e, até pelo fato de que ela deverá ser renovada periodicamente, bem como cartão de recebimento da 
aposentadoria por invalidez; Instruindo o pedido vieram os documentos pessoais das partes (ev. 1, RG3, RG4 e CERTNASC5) e 
laudo médio (ev. 1, LAU7). Curatela provisória instituída ao evento 9, tendo sido a autora nomeada curadora provisória do réu, a 
qual prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. O requerido foi citado (ev. 19), compareceu à audiência 
de interrogatório designada, não sendo possível sua oitiva por não verbalizar, na oportunidade, a curadora especial nomeada, 
ofereceu contestação, pugnando pela perícia médica, sendo determinada, no mesmo ato, pelo juízo (ev. 23). Laudo pericial 
juntado no evento 39. As partes foram intimadas dos laudos (evs. 40 e 41). A curadora especial não se opôs ao laudo (ev. 61). 
Instado, o Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido inicial (ev. 64). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação. 
Considerando o procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta 
julgamento. Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os 
pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. Impede verificar a 
existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se a requerida à interdição parcial, bem assim se o autor reúne as 
condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curador. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita, aos 
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, 
sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos 
reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo 
com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso 
em tela, o requerido GILDETE LUZ E SOUSA deve realmente ser interditado, pois, examinado (ev. 39), concluiu-se que “possui 
Paralisia cerebral e Retardo mental grave (CID F72) desde o nascimento, bem como, apresenta grau grave de comprometimento 
cognitivo, com dependência de terceiros para as atividades de vida habitual e civis”. O perito ainda concluiu, a partir dos quesitos 
apresentados por este Juízo, que o transtorno mental do requerido é crônico, resultando em alterações importantes no seu 
comportamento, repercutindo, especificamente, em sua comunição, nas habilidades sociais, autocuidado, auto-orientação, 
trabalho, saúde e segurança, comprometendo ainda seu discernimento e a capacidade de gerir seus bens e sua vida civil. 
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Diante, pois, das observações do médico, especialmente o fato de a requerida não ter sozinha condições de administrar seus 
bens, afigura-se necessário submetê-la à curatela, para tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa do curador, extrai-
se que a autora é a pessoa mais indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC – RG3, RG4 e 
CERTNASC5), demonstrou ser comprometido com o bem estar do filho, segundo o acompanhamento médico e comparecimento 
em audiência (evs. 23 e 39). Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do 
disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que há 
tempos a autora vem auxiliando para que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, 
indubitavelmente, idôneo. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio do requerido, mesmo porque não houve 
demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 
1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a 
cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. 
II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No 
mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, 
parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da 
finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. 
Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 9; 
e, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 
Processo Civil, o que faço para: a) DECLARO a incapacidade parcial do requerido BARUCHE SOUSA COUTINHO, para exercer 
pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEIO-LHE a autora 
GILDETE LUZ E SOUSA como sua CURADORA DEFINITIVA; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e 
caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do 
Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no 
artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio 
do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 
06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do interditado e da curadora, 
a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte 
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º 
e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, visto que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça (ev.9) 
(art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, 
em atendimento ao art. 5º, § 2º do Provimento n.º 09/2019/CGJUS/TO, remeta-se à Contadoria Judicial Unificada. Intimem-se. 
Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 17/02/2021; 
Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data 
publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito? da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00108636120198272737 - Justiça Pública desta Comarca – como Autora, 
move contra VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro convivente em união estável, bombeiro militar, nascido 
aos 02/10/1975, filha de MARIA PEREIRA DE SOUSA e DELCY PEREIRA DOS SANTOS, CPF Nº 003.041.181-50, 
encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, 
por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 
11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h.Para 
conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum.Dado e passado em Porto 
Nacional/TO,11/02/2021. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito? da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00108636120198272737 - Justiça Pública desta Comarca – como Autora, 
move contra KEDNA CONCEICAO PEREIRA, brasileira, solteira, professora, nascida aos 10/08/1988, filha de ROSILAM DA 
CONCEICAO FONSECA e VERÍSSIMO RODRIGUES PEREIRA, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então 
CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos 
artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir 
defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h.Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 
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2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum.Dado e passado em Porto Nacional/TO,11/02/2021. Alessandro Hofmann T. Mendes-
 Juiz de Direito.  
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo de 90 dias  
O Doutor Alessandro Hofmann T. Mendes, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, um processo crime nº  0001241-55.2019.8.27.2737, que a Justiça Pública desta Comarca – 
como Autora, move contra ADERALDO SILVA DA CRUZ, brasileiro, nascido em 09/08/1978, filho ADÉLIA RIBEIRO DA 
SILVA e EVERALDO OLIVEIRA DA CRUZ, inscrito no CPF n. 048.046.141-41, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, 
fica então INTIMADO da SENTENÇA CONDENATÓRIA, cuja cópia segue anexa. Para conhecimento de todos é passado o 
presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 17/02/2021. Patricia Macier dos 
Santos- matrícula 358289, digitei o presente Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito. 
 

3ª vara cível família 

Editais de publicações de interdição 
INTERDIÇÃO Nº 0014806-86.2019.8.27.2737/TO 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE INACIA GOMES DA SILVA 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de INACIA GOMES DA SILVA AUTOS Nº: 0014806-86.2019.8.27.2737 requerida por MARIA DO SOCORRO GOMES 
LIMA decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DISPOSITIVO . ...POSTO ISSO, 
JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de INACIA GOMES DA SILVA, nomeando-lhe curadora a Sra. MARIA DO 
SOCORRO GOMES LIMA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil, para atos negociais e de gestão. Inscreva-se a 
presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art. 755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP) 
e anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servindo esta de mandado. Preste-se 
compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Falecendo a interditada, a curadora deverá informar o óbito no 
prazo de 05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação do bens do interditado. Homologo a renúncia ao 
prazo recursal. Certifico e dou fé que as partes acima informadas estão presentes na audiência de interrogatório da interditanda, 
pelo que deixo de colher assinatura tendo em vista se tratar de atos realizado por videoconferência, conforme autorizado pela 
Portaria Conjunta N° 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 2020. Nada mais havendo. Eu, Fernanda Luiza Volpi 
Marques, Assessora Jurídica, lavrei. E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será 
publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, 02 de dezembro de 2020, Cartório de Família, 
Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Bernadete Antonio de Carvalho - Servidora à disposição, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES 
PEDREIRA - Juíza de Direito 
 
INTERDIÇÃO Nº 0011440-05.2020.8.27.2737/TO 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE JOANA BARREIRA DA SILVA   
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de JOANA BARREIRA DA SILVA  AUTOS Nº: 0011440-05.2020.8.27.2737 requerida por MARIA DE JESUS BARREIRA DA 
SILVA MELO decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DISPOSITIVO: POSTO ISTO, 
JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de  JOANA BARREIRA DA SILVA, nomeando -lhe curadora a 
Sra. MARIA DE JESUS BARREIRA DA SILVA MELO, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil, para atos negociais e 
de gestão. Inscreva-se a presente sentença, no cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art. 755, § 3º do CPPC e 
arts. 29 V, 92 e 93 da LRP) e anote-se a interdição do registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servido 
está de mandado. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Falecendo a interditanda, a 
curadora deverá informar o óbito no prazo de 05(cinco) dias. Os poderes de curatela não autorizam a alienação dos bens da 
interditada. Homologo a renúncia do prazo recursal. Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente 
termo que vai assinado pelos presentes. Eu Fernanda Luiza Volpi Marques, Assessora Jurídica, subscrevi. P.R.I. PORTO 
NACIONAL/TO, 02 DE DEZEMBRO DE 2020. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que 
ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade 
de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Bernadete Antonio de Carvalho - Servidora à 
disposição, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - Juíza de Direito. 
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Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
INTERDIÇÃO Nº 0002080-46.2020.8.27.2737/TO 
AUTOR: MADALENA BORGES PARENTE 
RÉU: EDSON RIBEIRO PARENTE 
EDITAL Nº 2038419 
EDITAL DE INTERDIÇÃO de EDSON RIBEIRO PARENTE – II PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de EDSON RIBEIRO PARENTE AUTOS Nº:0002080-46.2020.8.27.2737 requerida por MADALENA BORGES 
PARENTE decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE EDSON RIBEIRO PARENTE NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA PESSOA 
DE  MADALENA BORGES PARENTE, COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767, INCISO 1 DO CÓDIGO CIVIL, PARTA ATOS 
NEGOCIAIS E DE GESTÃO. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.755, §3º DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . 
ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE 
MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 759 DO CPC. FALECENDO O(A) 
INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE 
CINCO DIAS. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). 
HOMOLOGO A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 09 DE DEZEMBRO DE 2020. (A) HÉLVIA 
TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, 25/01/2021, Cartório de Família, 
Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia - Técnica Judiciária, digitei. (a) HÉLVIA TÚLIA SANDES 
PEDREIRA -    Juíza de Direito. 
 
CURATELA Nº 0003534-95.2019.8.27.2737/TO 
AUTOR: ROZANIA RODRIGUES PINTO 
RÉU: FRANCISCA BONFIM RODRIGUES 
EDITAL Nº 2042255 
EDITAL DE INTERDIÇÃO - de FRANCISCA BONFIM RODRIGUES – II PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de FRANCISCA BONFIM RODRIGUES AUTOS Nº: 0003534-95.2019.8.27.2737 requerida por ROZANIA RODRIGUES 
PINTO decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença: ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE FRANCISCA BONFIM RODRIGUES, NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA 
PESSOA DE  ROZANIA RODRIGUES PINTO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL, PARA ATOS 
NEGOCIAIS E DE GESTÃO. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 
NATURAIS (ART.755, §3º DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE 
NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO NA 
FORMA DO ARTIGO 759 DO CPC. FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM 
CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA 
NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). HOMOLOGO A RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL. 
P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 02 DE DEZEMBRO DE 2020. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E 
para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca 
de Cidade de Porto Nacional, 25/01/2021, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia - 
Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA -  Juíza de Direito. 
 
INTERDIÇÃO Nº 0005997-83.2014.8.27.2737/TO 
AUTOR: MAURO RODRIGUES CARNEIRO 
AUTOR: EVANDRO SILVA CARNEIRO 
RÉU: MARCILENE DA SILVA CARNEIRO 
EDITAL Nº 1986868 
EDITAL DE INTERDIÇÃO  de MARCILENE DA SILVA CARNEIRO – II PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de MARCILENE DA SILVA CARNEIRO, AUTOS Nº: 0005997-83.2014.8.27.2737, requerido por EVANDRO SILVA 
CARNEIRO decretou a interdição de MARCILENE DA SILVA CARNEIRO, conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . 
... POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de MARCILENE DA SILVA CARNEIRO, nomeando-lhe 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4904 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2021 28 

 

 
 

curador o Sr. EVANDRO SILVA CARNEIRO, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Cívil, para atos negociais e de 
gestão. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art. 755, §3º do CPC E arts. 
29 V, 92 e 93 da LRP) E Anote-se a Interdição no registro de nascimento(art. 107 da LRP), em dois dias, servindo esta de 
mandado. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Falecendo a Interditada, o curador deverá 
informar o óbito no prazo de 05 ( cinco ) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens da interditada. 
Homologo a renúncia do prazo recursal. P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 1 dezembro de 2020. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES 
PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, 
Adolpho Aurelio Machado de Souza Tomaz - Estagiário, digitei. (a) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - Juíza de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 
Sentenças 

Autos nº: 0001824-31.2019.8.27.2740 
Ação: EMBARGOS Á EXECUÇÃO 
Embargante: Maria da Consolação Ernesto 
Embargado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A 
SENTENÇA 
RELATÓRIO 
MARIA DA CONSOLACAO ERNESTO, qualificada nos autos, propôs através de seu advogado constituído, a presente demanda 
em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, também qualificado nos autos, alegando que esta ingressou com 
ação de execução em face de daquela, sustentando ser credora da mesma em razão de título executiva fundado em contrato de 
empréstimo cujo pagamento deveria se dar através e desconto em folha de pagamento e que estes não ocorreram em razão da 
falta de margem consignável, desde a primeira parcela. Alega ainda que ao contrário do afirmado na execução os descontos 
estão sendo efetivados em seu pagamento, não sendo responsável pelo não repasse à parte ré pelo órgão pagador, postulando 
a assistência judiciária gratuita, liminar para suspender a execução e no mérito, sejam julgados procedentes os embargos e 
extinta a execução ou, subsidiariamente, sejam abatidas as parcelas descontadas. Com os embargos vieram os documentos 
evento – 1. Foi deferida a assistência judiciária gratuita e indeferido o pleito de suspensão da execução, pautando audiência e 
conciliação (evento – 5). Intimada a parte embargada não compareceu à audiência (evento – 18) tendo sido intimada novamente 
(evento – 25), quedando-se inerte, pelo que a parte embargante veio aos autos, juntando documentos e postulando o julgamento 
o feito no estado que se encontra (evento – 35). É o necessário relatado. Vieram os autos à conclusão. FUNDAMENTAÇÃO Não 
há preliminares arguidas ou a serem apreciadas de ofício, estando o feito em ordem e pronto para receber sentença de 
mérito. Da revelia: A parte ré é revel uma vez que devidamente intimada por seu patrono não se defendeu, devendo ser-lhe 
decretada a revelia, contudo, devem ser considerados ao argumentos narrados na peça inicial da execução assim como os 
documentos ali juntados. Do julgamento antecipado da lide: Preceitua nossa legislação processual civil, mais precisamente o art. 
355, inciso I, que o juiz deve conhecer diretamente do pedido proferindo sentença quando a questão posta for unicamente de 
direito ou sendo de direito e fato esse não necessite de dilação probatória. Observando o princípio esculpido no art. 5º, inciso 
LXXVIII, da Constituição Federal, mais precisamente o duração razoável do processo, não se vislumbra motivo razoável para 
que ao presente feito venha prova testemunhal uma vez que a prova necessária deve ser documental. Sendo caso de matéria 
que independe de outras provas sobre o fato, pois aceito pelas partes, não há se falar em cerceamento de direito em caso de 
julgamento antecipado da lide, conforme decisões abaixo, inclusive do nosso Tribunal de Justiça: STJ-241992) PROCESSUAL 
CIVIL. PASSAGENS AÉREAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. REFLEXO NA COMISSÃO PAGA ÀS AGÊNCIAS DE TURISMO. 
OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO RELACIONADO ÀS 
FINALIDADES ESTATUTÁRIAS. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE AFASTADAS. JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE. FATO INCONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. 
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. … 9. Inexiste cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide, já que as 
instâncias de origem aferiram a falta de controvérsia sobre os fatos essenciais para a solução da demanda: houve desconto do 
ICMS e pagamento a menor das comissões às agências de turismo. A questão não foi impugnada nas contestações. (Recurso 
Especial nº 818.720/SP (2006/0020517-1), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 25.08.2009, unânime, DJe 31.08.2009). 
TJTO-000807) AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. "AD CAUSAM". AUTOR BENEFICIÁRIO 
DO TÍTULO DE CRÉDITO. PRELIMINAR AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE. VÍNCULO OBRIGACIONAL COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. O 
cheque prescrito é documento hábil a comprovar a relação obrigacional entre as partes, como título injuntivo a fim de propiciar ao 
julgador elementos de cognição exauriente, na tutela monitória. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento do 
direito de defesa se há no procedimento monitório outros elementos de convicção suficientes ao deslinde da questão. Decai do 
direito de alegar vício redibitório aquele que não o exercita no prazo legal conferido pelo Código civil, não aproveitando tal 
alegação como elemento de defesa a fim de eximir-se da obrigação assumida. (Apelação Cível nº 8498 (09/0071089-6), 5ª 
Turma da 2ª Câmara Cível do TJTO, Rel. Marco Villas Boas. j. 26.08.2009, unânime, DJe 04.09.2009) (grifos nosso). Sobre o 
julgamento antecipado da lide, assim leciona Freide Didier Jr., ainda que fazendo referência ao ordenamento jurídico anterior: O 
julgamento antecipado da lide é uma decisão, fundada em cognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do 
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processo, em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e 
julgamento (provas orais, perícia e inspeção judicial). ‘o Juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença’, diz o caput 
do art. 330 do CPC. O magistrado entende ser possível proferir decisão de mérito apenas com base na prova documental 
produzida pelas partes. O julgamento antecipado da lide é uma técnica de abreviamento do processo.… 1 Ressalte-se que no 
presente feito a parte embargada não se manifestou nos autos e a parte embargante postulou o julgamento do feito no estado 
em que se encontra, não havendo interesse em dilação probatória, dando-se por satisfeitas com as até então trazidas aos autos. 
O ônus da prova é da parte (art. 373, Código de Processo Civil). O juiz somente deve tomar a iniciativa de produção de provas 
quando o conjunto probatório cause dúvidas ou perplexidades, de regra, devendo julgar segundo o alegado pelas partes (iudex 
secundum allegatta et probata partium iudicare debet). Em contrário, a regra contida no artigo acima ficaria derruída, impondo-se 
ao juiz suprir a inatividade da parte. No caso, ganha relevo o fato de que o julgamento antecipado da lide resultou de pleito das 
partes. Diante do dispositivo legal, da doutrina e da jurisprudência autorizando o julgamento antecipado da lide, não vemos 
necessidade de instrução processual a fim de ouvir testemunhas que não interferirão no deslinde final da causa, merecendo, o 
feito, julgamento no estado em que se encontra. NO MÉRITO: A parte embargante sustenta que não tem obrigação direta com a 
parte embargada, uma vez que o contrato foi celebrado na modalidade de desconto em folha que vem sendo efetivada 
corretamente desde o início do contrato. Mesmo reconhecendo que a parte embargada não se defendeu nos autos, não se pode 
aplicar os efeitos da revelia de forma ampla, uma vez que se trata de embargos à execução e o que foi sustentando e provado na 
execução devem ser considerados nos embargos, ainda que não haja defesa pela parte embargada. Analisando a execução 
verifica-se que a parte embargada sustenta que a parte embargante não efetuou nenhum pagamento das parcelas acordadas, 
sob o fundamento de não 1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. vol. I. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. 2008. p. 
502 existir margem consignável, tendo sido juntado nos autos da execução o contrato firmado entre as partes, assim como 
extratos. Por outro lado, quando do protocolo da presente, a parte autora já juntou alguns documentos comprovando os 
descontos em folha de pagamento, tendo, contudo, sido indeferido o efeito suspensivo sob o argumento de não ter comprovação 
de pagamento de todos os meses, pelo que a parte autora novamente juntou outros documentos. Observando a totalidade de 
documentos juntados pela parte embargante e não refutados pela parte embargada, uma vez que revel, verifica-se que de fato 
os pagamentos passaram a ser descontados em folha a partir do mês de dezembro do ano de 2018, sendo que deveriam ser a 
partir do mês de abril, conforme consta da execução, sendo que desde então vem sendo, pelo menos até o mês onde foram 
juntados os contracheques, efetivados os respectivos descontos. A própria parte autora juntou comprovante no sentido de 
demonstrar que não foram efetuados os descontos nos meses de abril a novembro do ano de 2018, portanto, em atraso os 
pagamentos e 08(oito) meses e, consequentemente, procedente a execução referente à esses meses, devendo ter seu 
prosseguimento apenas referente aos mesmos. DISPOSITIVO POSTO ISTO, reconhecendo o pagamento parcial da dívida 
executada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da parte embargante, para afastar a execução das parcelas a 
partir do mês de dezembro do ano de 2018, permanecendo apenas as referentes aos meses de abriu a novembro do mesmo 
ano. TRASLADE cópia desta decisão ao processo de execução, certificando-se e abrindose vistas daqueles autos à parte 
exequente para elaborar os cálculos atualizados dos valores mantidos. Condeno a parte embargada a suportar as custas e as 
despesas do processo, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Por fim, DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO DO PROCESSO, 
nos termos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado: i) CERTIFIQUE-SE; ii) PROMOVA-SE a 
baixa definitiva; iii) CUMPRA-SE o Provimento nº 09/2019 da CGJUSTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Araguaína - TO, 
20 de janeiro de 2021. Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Data: 20/01/2021 14:41:09 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

1ª Vara Cível 
  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5005176-10.2012.8.27.2722/TO 
AUTOR: BRAGA S SILVA LTDA 
RÉU: RODOFORT TRANSPORTES LTDA 
EDITAL Nº 1989478 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

PRAZO DE 20 DIAS 
  
CITANDO: RODOFORT TRANSPORTES LTDA 
OBJETIVO: Citação do requerido RODOFORT TRANSPORTES LTDA cpf/cnpj n.º 07.251.666/0001-61 do inteiro teor do autos 
nº 5005176-10.2012.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move BRAGA S SILVA LTDA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 
009.459.830.001-39, do  para CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado no prazo de 15 
dias, sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na forma do 
artigo 523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de que transcorrido o 
prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o 
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MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 15 de Janeiro de 2021. Eu, 
Lourival Mota Júnior, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 
 

PALMAS 
2ª Vara Civel 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0019506-37.2016.8.27.2729/TO 
AUTOR: SERRA VERDE HONDA 
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO VIEIRA (OAB TO5519) 
RÉU: E L DE ARAÚJO – MULTISERVIÇOS 
RÉU: LUCAS MARQUES DE ARAÚJO 
  

EDITAL Nº 1182557 
PRAZO: (20) VINTE DIAS 

  
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. 
Comarca de Palmas-TO,            /               /2020.       ______________________________________Porteira dos auditórios 
AUTOS Nº: 0019506-37.2016.827.2729 - Chave: 137622579016, AÇÃO: Cumprimento de sentença - Valor da Causa R$ 
117.297,26 REQUERENTE: SERRA VERDE HONDA, ADVOGADO: LUIS AUGUSTO VIEIRATO1286, OAB TO5519, 
REQUERIDO: E L DE ARAÚJO – MULTISERVIÇOS e LUCAS MARQUES DE ARAÚJO - FINALIDADE: Proceder a 
INTIMAÇÃO de E L DE  ARAÚJO – MULTISERVIÇOS, CNPJ: 15.177.258/0001-35 e LUCAS MARQUES DE ARAÚJO- CPF: 
137.908.201-30, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 
15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 117.297,26 (Cento e dezessete mil e duzentos e noventa 
e sete reais e vinte e seis centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no 
artigo 509, caput, CPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 
523, § 1º, CPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer   a    dívida    e    demais    
encargos    e INTIMAR de que foi efetivada a penhora, via sistema BacenJud, no valor de R$ 522,97 (Quinhentos e vinte e dois 
reais e noventa e sete centavos), bem como para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º do CPC), em querendo, 
manifestar-se. DESPACHO: Caso a parte devedora não efetue o pagamento dentro dos 15 (quinze) dias acima fixados: a) 
Promover a penhora de ativos financeiros, inicialmente, via Bacenjud (penhora online). Caso seja infrutífera, expedir mandado de 
penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos (art. 523, § 3º, NCPC); b) 
Depositar os bens constritados na forma da lei. "Promova a busca de ativos financeiros por penhora via BacemJud. Do resultado, 
se positivo ou ainda que insuficiente para a quitação do débito, intimar o(s) devedor(es) no prazo de 05  dias para inpugnar(em). 
Em não se manifestando , expedir alvará em favor do(s) exequente(s) para levamento do valor penhorado e, em caso de 
quitação de dívida, remeter para sentença de extinção. Se a resposta do bloqueio for negativa ou insuficiente para quitar o 
débito, defiro desde já, se requerido pelo(s) exequente(s), a busca e bloqueio de veículos via terrestre, por meio do sistema 
RENAJUD. A presente decisão ficará em segredo de justiça até que seja obtida resposta do sistema BacenJud, a que a busca 
não seja frustada, nos termos do que dispõe o caput do artigo 854, CPC. Com a juntada do espelho de resposta, retirar o 
segredo de justiça. Intimar. Cumprir. (...) (Ass.) Rodrigo da Silva Perez Araújo- Juiz de Direito." SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, 
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 
3218-4511. Palmas – TO 26/08/2020 
  

RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO  
JUIZ DE DIREITO 

  
Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", 
informando o número do processo: 0019506- 37.2016.8.27.2729 e a chave: 137622579016 

INFORMAÇÕES 
Endereço da 2ª Vara Cível: Av. Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, Paço Municipal, 2º andar, Edifício São João da Palma, 
Palmas-TO, telefone/fax: (0xx63) 3218-4511, e e-mail: civpalmas2@tjto.jus.br. 
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 
1182557v9 e do código CRC 438cc32e. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): RODRIGO DA SILVA PEREZ 
ARAUJO Data e Hora: 26/8/2020, às 17:56:43. 
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GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003149-20.2013.8.27.2722/TO 
AUTOR: ELIMÔNICA COUTINHO DA SILVA 
RÉU: MINIMERCADO ANA LUISA LTDA. 
RÉU: FRANCISCA PINHEIRO ALVES DA SILVA 
RÉU: ANTONIA EUDILENE PINHEIRO DA SILVA MIRANDA 

  
EDITAL Nº 2135213 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º  5003149-20.2013.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por ELIMÔNICA 
COUTINHO DA SILVA em face de MINIMERCADO ANA LUISA LTDA., FRANCISCA PINHEIRO ALVES DA SILVA e 
ANTONIA EUDILENE PINHEIRO DA SILVA MIRANDA, e por este meio INTIMA o(a) requerido(a) FRANCISCA PINHEIRO 
ALVES DA SILVA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, acerca da penhora Sisbajud constante no evento 171 dos 
presentes autos, no valor de R$ 2.684,02 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e dois centavos). OBSERVAÇÃO: Fica a 
parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 674946989713, no site www.tjto.jus.br, no link E-
PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de fevereiro de 2021. Eu ____, Walber 
Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
   
                                                                  Nilson Afonso da Silva  
                                                                         Juiz de Direito 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 153, de 17 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000008496-5, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Raiany Figueredo de Sousa para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Secretaria da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 154, de 17 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do art. 12, caput, do Regimento Interno, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000003172-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Revogar o Decreto Judiciário nº 484, de 4 de novembro de 2020, a partir de 18 de fevereiro de 2021. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 276/2021, de 17 de fevereiro 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da magistrada Adalgiza Viana de Santana, matrícula nº 136652, relativas ao exercício de 
2021, marcadas para o período de 02 a 31/03/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de licença para 
tratamento da própria saúde.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 277/2021, de 17 de fevereiro 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 da magistrada Ana Paula Brandao Brasil, matrícula nº 129353, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 01 a 30/03/2021, 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. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 278/2021, de 17 de fevereiro 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 Gerson Fernandes Azevedo, matrícula nº 289814, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 01 a 30/03/2021, 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. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 279/2021, de 17 de fevereiro 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 Jose Roberto Ferreira Ribeiro, matrícula nº 352459, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 01 a 30/03/2021, 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. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 367, de 17 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno, c/c art. 35, § 1º, II, da Lei nº 1.818, de 23 de 
agosto de 2007, e a decisão proferida no processo SEI nº 14.0.000015916-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a remoção provisória, por motivo de saúde, da servidora Hérica Janayse Beserra Vieira Cantareli, Oficial de 
Justiça Avaliadora da Comarca de Araguacema, para a Comarca de Gurupi, pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias, no período de 17/2/2021 a 16/2/2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 368, de 17 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 1, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria 
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, e o 
contido nos autos nº 21.0.000002568-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a magistrada Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Araguaína, para, sem prejuízo de suas funções, atuar como Coordenadora 
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 1.009, de 3 de março de 2017. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 369, de 17 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 85, de 17 de março de 2008, publicado no Diário da Justiça nº 1924, de 18 
de março de 2008, que institui as Coordenadorias de Apoio à Presidência deste Tribunal de Justiça e o contido nos autos nº 
21.0.000002568-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o magistrado Adriano Gomes de Melo Oliveira, titular da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas, para, sem prejuízo de suas funções, atuar como Coordenador das Varas de Família, Infância e Juventude, no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 639, de 14 de fevereiro de 2017. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 370, de 17 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 85, de 17 de março de 2008, publicado no Diário da Justiça nº 1924, de 18 
de março de 2008, que institui as Coordenadorias de Apoio à Presidência deste Tribunal de Justiça e o contido nos autos nº 
21.0.000002568-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o magistrado Arióstenis Guimarães Vieira, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 
Tocantinópolis, para, sem prejuízo de suas funções, atuar como Coordenador dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e 
Turmas Recursais, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 267, de 13 de março de 2013. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 375, de 17 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, e o contido no processo SEI nº 
21.0.000001074-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar a servidora Leidjane Fortunato da Silva Borges, Técnica Judiciária lotada na Comarca de Colinas do Tocantins, 
para prestar serviços na Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 110/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86111 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Sitio 
Novo do Tocantins-TO, no período de 22/02/2021 a 22/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica determinada 
no processo 0000710-49.2016.8.27.2712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 111/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86103 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Sao 
Miguel do Tocantins-TO, no período de 25/02/2021 a 25/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0000216-75.2021.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 327/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 38/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001465-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa ABR Informática Peças e Serviços - EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Robson Andrade Venceslau, matrícula 352785, como gestor do contrato nº 38/2021, e o 
servidor Everton Pereira da Silva, matrícula 161949, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 328/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 38/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001465-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa ABR Informática Peças e Serviços – EIRELI, que tem por objeto contratação de empresa 
especializada para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4904 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2021 35 

 

 
 

RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Danillo Lustosa Wanderley, matrícula 187237, como fiscal do contrato nº. 38/2021, e o 
servidor Wagner William Voltolini, matrícula 292635, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 280/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 29/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001036-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa MCR Sistemas e Consultoria - Ltda, que tem por objeto contratação de empresa especializada 
para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Lily Sany Silva Leite, matrícula nº 352549, como gestora do contrato nº 29/2021, e o servidor 
Vinícius Fernandes Barboza, matrícula nº 352403, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 281/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 29/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001036-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa MCR Sistemas e Consultoria - Ltda, que tem por objeto contratação de empresa especializada 
para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Bruno Odate Tavares, matrícula nº 352516, como fiscal do contrato nº. 29/2021, e o servidor Roberto 
Carlos Pires, matrícula nº 352342, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as 
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 112/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86101 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Sitio 
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Novo do Tocantins-TO, no período de 23/02/2021 a 23/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0003680-44.2020.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 113/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86100 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosiane Oliveira da Silva Moura, Matrícula 990232, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Natividade-TO para 
Chapada da Natividade-TO, no período de 22/02/2021 a 22/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000082-39.2021.8.27.2727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 321/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 09 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 37/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001036-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa MCR Sistemas e Consultoria - Ltda, que tem por objeto contratação de empresa especializada 
para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Luciana Fagundes Bastos de Carvalho, matrícula nº 352557, como gestora do contrato nº 37/2021, 
para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento de 
contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 114/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85894 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jane Aparecida Moura Nunes, Matrícula 990485, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para 
Palmeiras do Tocantins-TO, no período de 15/02/2021 a 15/02/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0005415-64.2020.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 223/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 17/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000000423-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Pinheiro e Gasparin - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de arranjos decorativos de flores naturais, para atender às necessidades dos eventos promovidos pelo Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins?, com prestação dos serviços no município de Palmas. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Kézia Reis de Souza, matrícula 353243, como gestora do contrato nº 17/2021, e a servidora Mara 
Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como, substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 115/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86098 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Leiliane Paz de Sousa Vargas, Matrícula 990191, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Formoso do Araguaia-TO 
para Araguacu-TO, no período de 23/02/2021 a 23/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0002853-2020.827.2705.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 349/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 12 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 39/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000000423-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Pinheiro e Gasparin - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de arranjos decorativos de flores naturais, para atender às necessidades dos eventos promovidos pelo Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins?, com prestação dos serviços no município de Palmas. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Kézia Reis de Souza, matrícula 353243, como gestora do contrato nº 39/2021, e a servidora Mara 
Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como, substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 263/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 04 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 21/2021, referente ao Processo Administrativo nº 20.0.000018061-1, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Objectti Soluções - Ltda, que tem por objeto a aquisição de certificado 
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digital KIT PJ A3 - TOKEN (SAFENET) e Visita Técnica, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Danillo Lustosa Wanderley, matrícula nº 187237, como gestor do contrato nº. 21/2021, e o servidor 
 Wagner William Voltolini, matrícula nº  292635, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 116/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86096 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olga Raiza Pereira Borges, Matrícula 356461, o valor de R$ 253,22, relativo 
ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 
2021/85255, no período de 14/02/2021 a 14/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0003920-21.2020.8.27.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 264/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 04 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 21/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000018061-1, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Objectti Soluções - Ltda, que tem por objeto a aquisição de certificado 
digital KIT PJ A3 - TOKEN (SAFENET) e Visita Técnica, as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Robson Andrade Venceslau, matrícula nº 352785, como fiscal técnico do contrato nº 21/2021, e o 
servidor Everton Pereira da Silva, matrícula nº 161949, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal técnico comunicará ao 
gestor, que notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 117/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86043 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Praia Norte-TO, no período de 20/02/2021 a 20/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0005977-66.2020.8.27.2710.  

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

Diretor Geral 
 
Portaria Nº 315/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 09 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 35/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000000543-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Empresa Master Placas - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de placas em alumínio, aço inox, alto 
relevo, incluindo gravação de letreiros, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Kézia Reis de Souza, matrícula 353243, como gestora do contrato nº 35/2021, e a servidora Mara 
Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como, substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 118/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86097 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Katia da Silva Farias, Matrícula 354507, o valor de R$ 253,22, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 
2021/85375, no período de 13/02/2021 a 13/02/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0003920-21.2020.8.27.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 289/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de fevereiro de 2021 
 O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato 31/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001039-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas - Ltda, que tem por objeto a contratação da 
ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, denominada Banco de Preços, que 
consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, a fim de facilitar a 
pesquisa de preços para estimar os custos das contratações do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
 RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Ênio Carvalho de Souza, matrícula nº 265148, como gestor do contrato nº 31/2021, e o servidor 
Lucianno Lima Negry, matrícula nº 126362, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 119/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86095 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no 
período de 17/02/2021 a 19/02/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica para início das obras e demais serviços de 
engenharia atinentes à reformas dos fóruns das comarcas de Paranã, Palmeirópolis, Alvorada e Gurupi, nos termos do SEI n°. 
190000032546-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 471,59, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no período de 17/02/2021 a 
19/02/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica para início das obras e demais serviços de engenharia atinentes à 
reformas dos fóruns das comarcas de Paranã, Palmeirópolis, Alvorada e Gurupi, nos termos do SEI n°. 190000032546-8.  

Art. 3º Conceder ao servidor Mario Sergio Loureiro Soares, ENGENHEIRO, Matrícula 352204, o valor de R$ 471,59, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no período de 
17/02/2021 a 19/02/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica para início das obras e demais serviços de engenharia 
atinentes à reformas dos fóruns das comarcas de Paranã, Palmeirópolis, Alvorada e Gurupi, nos termos do SEI n°. 
190000032546-8.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 120/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85928 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
08/02/2021 a 09/02/2021, com a finalidade de realizar serviços de manutenção em equipamentos de áudio e vídeo nas 
Comarcas de Araguacema e Guaraí.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 121/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86044 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Janaina de Farias, Matrícula 352892, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 22/02/2021 a 22/02/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0003207-
16.2020.827.2738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 122/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86108 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, ENGENHEIRO, Matrícula 352750, o valor de R$ 63,41, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 17/02/2021 a 
17/02/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de construção do novo fórum da comarca de destino, nos termos 
do SEI n°. 190000007413-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 17/02/2021 
a 17/02/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de construção do novo fórum da comarca de destino, nos 
termos do SEI n°. 190000007413-9.  

Art. 3º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
17/02/2021 a 17/02/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de construção do novo fórum da comarca de 
destino, nos termos do SEI n°. 190000007413-9.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 123/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/86088 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 253,22, relativo 
ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 
2021/85794, no período de 13/02/2021 a 13/02/2021, com a finalidade de .  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 124/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/85791 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 753,14, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itaguatins-TO, no período de 18/01/2021 a 
22/01/2021, com a finalidade de realizar manutenção predial preventiva no fórum da comarca de Itaguatins, nos termos do SEI 
n°. 210000000084-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000002782-1 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00061 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Lusia Rodrigues Alves Alencar. 
CNPJ: 16.743.218/0001-76 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais (Fita de cetim – 9 rolos e Alfinete – 20 pacotes), para suprir a demanda 
do Espaço Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
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VALOR TOTAL: R$ 266,69 (Duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 23 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 02 de fevereiro de 2021 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 14.0.000098378-1 
CONTRATO Nº. 71/2015 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Araguaia Segurança Privada - Ltda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto a alteração dos dados bancários constante no item 11.2, da Cláusula Décima Primeira do 
Contrato nº 71/2015, firmado com a empresa Araguaia Segurança Privada - Ltda, mediante a Solicitação da Contratada Ofício nº 
3/2021, acostado evento 3549903 e Despacho nº 8426/2021-ASMIL, evento 3549912. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 20.0.000022683-2 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 7/2020 
PERMITENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
PERMISSIONÁRIA: Jaquileia Barbosa de Araújo 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto a redução dos pagamentos mensais da Permissão de Uso nº 7/2020, evento 3384483, 
para 20% (vinte por cento) dos valores pactuados no respectivo Termo de Permissão de Uso, conforme Decisão nº 374/2021, 
evento 3542401. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 20.0.000022697-2 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 4/2020 
PERMITENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
PERMISSIONÁRIA: Jaquileia Barbosa de Araújo 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto a redução dos pagamentos mensais da Permissão de Uso nº 4/2020, evento 3384750, 
para 20% (vinte por cento) dos valores pactuados no respectivo Termo de Permissão de Uso, conforme Decisão nº 374/2021, 
evento 3550442. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 20.0.000022701-4 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 5/2020 
PERMITENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
PERMISSIONÁRIA: Jaquileia Barbosa de Araújo 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto a redução dos pagamentos mensais da Permissão de Uso nº 5/2020, evento 3384840, 
para 20% (vinte por cento) dos valores pactuados no respectivo Termo de Permissão de Uso, conforme Decisão nº 374/2021, 
evento 3550444. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 20.0.000022676-0 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 6/2020 
PERMITENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
PERMISSIONÁRIA: Jaquileia Barbosa de Araújo 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
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O presente Instrumento tem por objeto a redução dos pagamentos mensais da Permissão de Uso nº 6/2020, evento 3384386, 
para 20% (vinte por cento) dos valores pactuados no respectivo Termo de Permissão de Uso, conforme Decisão nº 374/2021, 
evento 3550451. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 20.0.000022705-7 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 3/2020 
PERMITENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
PERMISSIONÁRIA: PC Rocha 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto a redução dos pagamentos mensais da Permissão de Uso nº 3/2020, evento 3384966, 
para 20% (vinte por cento) dos valores pactuados no respectivo Termo de Permissão de Uso, conforme Decisão nº 374/2021, 
evento 3550440. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 267/2020 
PROCESSO 20.0.000019230-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Nayse Carmo Maia 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no§ 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 267/2020, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Nayse Carmo Maia, em virtude da solicitação da Credenciada evento 3553210, e 
Solicitação GGEM evento 3553216, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de 
serviços na especialidade de pedagogia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Araguatins e Cidade de Araguatins; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 267/2020, aos Autos 
Administrativos 20.0.000019230-0, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 427/2016 
PROCESSO 16.0.000024731-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Karem Coleta de Almeida Vieira 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 427/2016, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Karem Coleta de Almeida Vieira, em virtude da solicitação da Credenciada evento 
3553426, e Informação GGEM evento 3553445, quanto à mudança da comarca e município que compõem o Núcleo Regional de 
Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Araguacema e cidade de 
Araguacema; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e cidade de 
Miracema do Tocantins. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 82/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020 
PROCESSO 21.0.000001042-9 
CONTRATO Nº 36/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: AEON Informática - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 132.950,23 (cento e trinta e dois mil novecentos e cinquenta reais e 
vinte e três centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do 
contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo no prazo de garantia e de subscrições dos softwares. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 

Extratos de convênios 
EXTRATO DE CONVÊNIO 
CONVÊNIO Nº 3/2021 
PROCESSO 15.0.000003032-2 
CONVENENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONCEDENTE: Município de Dois Irmãos do Tocantins 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a cessão de servidores efetivos municipais, pelo CONCEDENTE ao 
CONVENENTE, sob a supervisão do Juiz(a) Diretor(a) do Foro, para desempenhar funções no âmbito da Comarca de Miranorte. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua publicação no 
Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 42/2021  
PROCESSO 21.0.000002023-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jucileide dos Santos Martins 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2021 
PROCESSO 21.0.000002809-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Sara de Araujo Soares 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de conciliador, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguatins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
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FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2021 
PROCESSO 21.0.000001796-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Islainy Almeida Reis 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de conciliador, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2021  
PROCESSO 21.0.000001937-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Cristina Silvana da Silva Vasconcelos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 128/2019 
PROCESSO 19.0.000021577-8 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADO: Rafael da Silva Souza 
OBJETO: Fica descredenciado, a partir da assinatura deste Termo, o psicólogo, Rafael da Silva Souza, da prestação de serviços 
na especialidade de psicologia destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Araguaína, com fulcro na alínea c, da Cláusula nona do Termo de 
Credenciamento nº 128/2019. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 135/2021, de 13 de fevereiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/85874;  
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RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora HERIKA MENDONÇA HONORATO, matrícula nº 352524, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula nº 93054, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, 
da COMARCA DE PALMAS no período de 01/03/2021 a 02/03/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao 
período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 136/2021, de 13 de fevereiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/85873;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora HERIKA MENDONÇA HONORATO, matrícula nº 352524, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula nº 93054, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, 
da COMARCA DE PALMAS no período de 17/02/2021 a 19/02/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao 
período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 137/2021, de 13 de fevereiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/85870;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora HERIKA MENDONÇA HONORATO, matrícula nº 352524, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula nº 93054, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, 
da COMARCA DE PALMAS no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao 
período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 273/2021, de 17 de fevereiro 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 FATIMA ALVES DE LIMA ROSA, matrícula nº 59542, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 17 a 19/02/2021, a partir de 17/02/2021 até 19/02/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02 a 04/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 274/2021, de 17 de fevereiro 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: 
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Art. 1º Suspender as férias do servidor ECIO MARQUES DA SILVA, matrícula nº 280743, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 17 a 27/02/2021, a partir de 17/02/2021 até 27/02/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 17 a 27/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 275/2021, de 17 de fevereiro 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 da servidora JAQUELINE HEINRICH, matrícula nº 352894, relativas ao período aquisitivo 2013/2014, 
marcadas para o período de 17/02 a 08/03/2021, a partir de 17/02/2021 até 08/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 20/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 138/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ANANÁS, 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 2021/86205;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora CELMA ANJOS DA SILVA, matrícula nº 180356, AUXILIAR JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir a servidora ARINE MONTEIRO DE SOUSA, matrícula nº 97042, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO 
JUDICIAL, da COMARCA DE ANANÁS no período de 18/02/2021 a 19/02/2021, com o consequente pagamento, após a certificação 
referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 139/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 
da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 
que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2021/86206;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO, matrícula nº 282149, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora NILMAURA JORGE SALES, matrícula nº 352169, ocupante do cargo efetivo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 18/02/2021 a 19/02/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
CIRO ROSA DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 140/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 2021/86208;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor JULIANO FERREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 353279, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o servidor EDSON RIBEIRO PARENTE, matrícula nº 53462, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA 
AVALIADOR, da COMARCA DE PORTO NACIONAL no período de 10/02/2021 a 10/08/2021, com o consequente pagamento, após a 
certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA FÉRIAS Nº 280/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, 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 LUIZ ORIONE COELHO NEVES, matrícula nº 357609, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 15/02 a 16/03/2021, a partir de 15/02/2021 até 16/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ariostenis Guimarães Vieira 
Diretor do Foro 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 281/2021, de 17 de fevereiro 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 MARINA CORREA COELHO , matrícula nº 354683, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 17/02 a 03/03/2021, a partir de 17/02/2021 até 03/03/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 15/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 282/2021, de 17 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação 
contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ANGELO STACCIARINI SERAPHIN, matrícula nº 352486, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 17/02 a 18/03/2021, a partir de 18/02/2021 até 18/03/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 19/07 a 16/08/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 283/2021, de 17 de fevereiro 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 CLEIDIMAR SOARES DE SOUSA CERQUEIRA, matrícula nº 199129, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 17/02 a 13/03/2021, a partir de 17/02/2021 até 13/03/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04 a 28/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO 

 

 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO 
 

Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA 
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
 

1ª CÂMARA CÍVEL 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

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

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 
5ª TURMA JULGADORA 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente) 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

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

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

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

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

 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
  

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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