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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003326-57.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA RODRIGUES 
ADVOGADO: JOAN RODRIGUES MILHOMEM (OAB TO03120A) 
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.  RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é um direito constitucional 
fundamental, sendo assegurado, para a sua concretização, a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos que não 
podem custear as despesas do processo. 2. O jurisdicionado que recebe pouco mais de três salários mínimos vigentes e dele se 
utiliza para fazer frente à sua sobrevivência é financeiramente hipossuficiente para pagar as despesas do processo, devendo-lhe 
ser concedido os benefícios da gratuidade da justiça. 3. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para confirmar a liminar concedida no evento 3 dos autos recursas, bem como 
para reformar a decisão vergastada e conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 23 de junho de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003002-67.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: JANETE SALOMÃO DE SALES 
ADVOGADO: LEONARDO SOUSA ALMEIDA (OAB TO007605) 
ADVOGADO: HISLEY MORAIS DA SILVA (OAB TO005825) 
AGRAVADO: ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA 
OUTRO CAMPUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 
MANTIDA. 1. Inicialmente, consigno que o fato da agravada não ter sido intimada para apresentar contrarrazões neste recurso 
não traz óbice ao seu julgamento, haja vista que esta ainda não foi citada no processo de origem e na oportunidade será 
garantido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Como bem pontuado pelo Juízo de origem, o art. 49 da Lei 
9.394/1996 c/c art. 1º da Lei 9.536/1997 estabelecem que pode haver a transferência entre instituições desde que haja a 
existência de vagas e processo seletivo para tal ou de ofício, independente da existência de vagas, quando se tratar de servidor 
público ou de seu dependente, desde que comprovada a remoção ou transferência de ofício que acarrete a mudança de 
domicílio, não sendo aplicado quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de 
concurso público, cargo comissionado ou função de confiança. 3. Percebe-se, assim, neste juízo de cognição sumária, que a 
parte ora agravante não comprovou o preenchimento de nenhum desses requisitos aptos a comprovar a sua probabilidade de 
direito, haja vista que a instituição de ensino indeferiu o pedido por ausência de vaga, bem como seu marido tomou posse em 
cargo comissionado, o que afasta a transferência ex officio. 4. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004499-21.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004499-21.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: NATHALIA MARINHO LIMA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
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no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da 
não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021772-52.2015.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0021772-52.2015.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: ROBERTA DAYANA BEZERRA DE ABREU (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da 
não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000510-12.2016.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000510-12.2016.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: LEYDIANA MATIAS DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da 
não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
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RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007017-81.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0007017-81.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: MAYCO LEAL DE SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da 
não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004228-12.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004228-12.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: LORENA RODRIGUES NAVES MARTINS SOARES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da 
não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000537-24.2018.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000537-24.2018.8.27.2722/TO 
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RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: RANIERE LOPES ANDRADE (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da 
não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005358-13.2014.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005358-13.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: LEIDIANE PATRICIA DE ALMEIDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da 
não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006953-71.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0006953-71.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: HUMBERTO DE CAMPOS DE CASTILHO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
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IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da 
não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013819-71.2014.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0013819-71.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: LEYDIANNE NERES QUEIXABA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da 
não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013788-51.2014.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0013788-51.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: JOÃO FELIPE VIEIRA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
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devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da 
não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL e do Juiz JOCY GOMES DE 
ALMEIDA acompanhando a divergência. O Relator Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de conhecer do 
recurso manejado e negar-lhe provimento, e o voto do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES acompanhando o relator 
com ressalva do entendimento. Palmas, 09 de junho de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000614-69.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: KIRTON BANK S/A (ANTIGO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO) (ATUAL BANCO BRADESCO S/A) 
RÉU: LUCIA DO SOCORRO BARRETO GONÇALVES - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 150: "1 MANTENHO a decisão recorrida incólume por seus próprios fundamentos. 2 
Considerando que fora deferido pelo relator do recurso o pedido liminar de suspensão da decisão agravada, SUSPENDO o 
presente feito até a baixa do agravo de instrumento interposto pelo exequente. 3 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme 
portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0013836-24.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
RÉU: MERISVALDO NASCIMENTO DA SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 152: "1 Antes as certidões dos eventos 150/151, promovo o levantamento da suspensão do 
feito. 2 Noutro ponto, diante da ausência de comunicação a respeito da localização de bens penhoráveis, arquivem-se os autos, 
prosseguindo conforme a decisão do evento 138. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0012422-83.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: RICARDERSON MARTINS DA COSTA - REVEL 
RÉU: VINICIUS F. DA SILVA & CIA LTDA - REVEL 
RÉU: SANDRA MARIA PINTO SIRIANO COSTA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 117: "Promovo nestes atos o levantamento da suspensão. O presente processo, com fulcro 
no art. 921 inciso III, do CPC/15, foi objeto de suspensão, a fim de que o exequente procedesse à busca de bens penhoráveis da 
executada. Findo o prazo de suspensão do feito, o exequente não noticiou nos autos a localização dos bens. Assim, PROSSIGA-
SE conforme decisão do evento 100. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0013449-43.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: DASIL LOPES - REVEL 
RÉU: RAQUEL GONÇALVES LOPES - REVEL 
RÉU: LOPES & CIA LTDA-ME (CARMAK TRATORES) - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 241: "Evento 227, a parte credora requereu a quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Como cediço, o sigilo bancário, assim como o sigilo fiscal, se trata de garantia constitucional, a qual somente pode ser mitigada 
em situações excepcionais. No caso dos autos, observa-se que sequer foram exauridas as medidas regulares de pesquisas de 
bens de propriedade do executado para penhora e posterior expropriação (evento 235), razão pela qual evidencia-se que não 
merece acolhimento o pedido de quebra do sigilo bancário do executado requerido pelo credor. Sobre o tema, colaciono o 
seguite aresto da lavra do TJSC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS SIMBA E BACENJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. EXIGÊNCIA DE 
ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO. "'O STJ firmou o entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exequente 
obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido esgotadas as 
tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial' (AgRg no REsp n. 1.135.568, Min. João Otávio de Noronha)". (TJ-SC - AI: 
40103178220198240000 Balneário Camboriú 4010317-82.2019.8.24.0000, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 
15/10/2019, Terceira Câmara de Direito Civil). Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo bancário do executado. Por 
fim, INDEFIRO a expedição de alvará para levantamento do crédito penhora na conta da parte executada, devendo o exequente 
informar dados bancários de conta de sua titularidade, conforme portaria 642/2018 do TJTO. Determino: 1 INTIME-SE o 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4992 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2021 8 

 

 
 

exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover o andamento do feito indicando meios para satisfazer o seu crédito e 
informando seus dados bancários para expedição de alvará, conforme portaria 642/2018 do TJTO. 2 OBSERVE-SE e 
PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO 
REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0016105-70.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: PAULO ROBERTO VIEIRA NEGRÃO 
RÉU: WALDONEZ LOPES AGUIAR - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 192: "Promovo nestes atos o levantamento da suspensão. O presente processo, com fulcro 
no art. 921 inciso III, do CPC/15, foi objeto de suspensão, a fim de que o exequente procedesse à busca de bens penhoráveis da 
executada. Findo o prazo de suspensão do feito, o exequente não noticiou nos autos a localização dos bens. Assim, PROSSIGA-
SE conforme decisão do evento 180. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5003232-84.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: VALDEMAR DE AGUIAR NETO - REVEL 
RÉU: NILDA EVANGELISTA ALVES - REVEL 
RÉU: BR COM DE VEICULOS LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 159: "Promovo nestes atos o levantamento da suspensão. O presente processo, com fulcro 
no art. 921 inciso III, do CPC/15, foi objeto de suspensão, a fim de que o exequente procedesse à busca de bens penhoráveis da 
executada. Findo o prazo de suspensão do feito, o exequente não noticiou nos autos a localização dos bens. Assim, PROSSIGA-
SE conforme decisão do evento 146. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5011621-92.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
RÉU: DANIEL MEDEIROS DE CARVALHO OLIVEIRA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 212: "1 Considerando o término do prazo de suspensão do feito (evento 210), PROMOVO o 
levantamento da suspensão. 2 PROSSIGA-SE conforme decisão do evento 196. 3 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme 
portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

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

Francisco Vieira Filho, Juiz de direito titular da   1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital  CITAR o (a) 
acusado(a): JOSE HENRIQUE LACERDA DA SILVA SANTOS,CPF nº: 046.155.471-29, Nome da mãe: Josefa Pereira da 
Silva,Sexo: Masculino, Nacionalidade: Brasil, Data de Nascimento:29/08/1998, Rua 27, Quadra 17, Lote 7, Bairro Monte 
Sinai,Araguaína/TO; LEANDRO LACERDA DA SILVA SANTOS, CPF nº: 046.147.491-35, Nome da Mãe: Josefa Pereira da 
Silva, Sexo: Masculino, Nacionalidade: Brasil, nascido, Data de Nascimento: 04/10/1995, residente e domiciliado na rua 19, 
Quadra 1573,Bairro: Monte Sinai, Araguaína/TO e RAIMUNDO LACERDA DA SILVA SANTOS, CPF nº: 049.528.751-21, Nome 
da mãe: Josefa Pereira da Silva, Sexo:Masculino, Nacionalidade: Brasil, Data de Nascimento:19/01/1993, residente e domiciliado 
na rua 19, Quadra 55, Lote1573, Bairro: setor Monte Sinais, Araguaína-TO o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 157, 
§ 2º, incisos I, e II, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0001716-36.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou 
não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, Conforme Portaria Conjunta nº 11/2021-PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18 Para as partes que 
não tenham procurador constituído nos autos ou que não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, 
deverá ser efetuada citação ou, quando necessário, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação 
do edital físico no átrio do fórum durante regime extraordinário de teletrabalho compulsório integral.Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins 
e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 29 de junho de 2021. Eu, 
Horades da Costa Messias, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
 

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00217428920208272706, requerida por  ENOQUE 
SANTOS DE JESUS, brasileiro, convivente em união estável, agricultor (MEI), residente e domiciliado na Avenida Jacuba, Qd. 
15, Lt. 36, Setor Jardim Mônaco, Araguaína/TO  move em face de MARCOS JOSE SANTOS DE JESUS, brasileiro, solteiro, 
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interditado, filho de Marcos Cicero de Jesus e Maria de Lourdes Santos de Jesus, residente em sua companhia, portador de e 
transtorno Psíquico (CID F:80 / F33). Pelo MM. Juiz, no evento 16 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue 
transcrita: “...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e 
nomeio ENOQUE SANTOS DE JESUS, como Curador de seu Irmão MARCOS JOSÉ SANTOS DE JESUS, para a prática de 
atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome 
do Curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização 
judicial. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 
de Processo Civil. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando 
o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem 
como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, 
inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, 
entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de 
que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas 
obtidas pelo mesmo, de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Oficie-se ao INSS para informar a 
alteração do Curador, encaminhando cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de 
Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá 
ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) 
Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa 
local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) 
Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) 
poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se 
eletronicamente os patronos das Partes e o Ministério Público, observando o prazo em dobro se cabível. Não havendo 
interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, do 
CPC), e, dê-se baixa definitiva. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, 
para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo 
tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706 Link de 
acessoaoprocessoeletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=proces
so_consulta_publicaDADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte dias do mês 
de maio do ano  de dois mil e vinte um (20/05/2021). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, estagiária, Mat: 357596, que o digitei e 
conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 00169229520188272706, requerida por MARIA 
APARECIDA RODRIGUES COSTA, brasileira, divorciada, aposentada, residente e domiciliada na Rua Bela Vista nº 239, 
Quadra 07 Lote 22, Bairro São João, Araguaína/TO  move em face de EBERSON FERREIRA DE AQUINO, brasileiro, solteiro, 
nascido em 14/02/1980, natural de Araguaína - TO, filho de Jose Ferreira De Aquino e Maria Aparecida Rodrigues De Aquino, 
residente em sua companhia, portador é dependente de substâncias psicoativas CID F 19. Pelo MM. Juiz, no evento 131 foi 
prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, 
nomeio CURADOR(A) em favor da  parte Requerida EBERSON FERREIRA DE AQUINO, na pessoa de MARIA APARECIDA 
RODRIGUES COSTA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) 
praticar atos de disposição de direito em nome do Curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de 
empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no 
art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, 
para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios 
previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, 
procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 
Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal por o 
Curatelado não possuir bens. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores 
decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na 
forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 
inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes 
do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar 
autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por 
meio eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706. Link de 
acessoaoprocessoeletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=proces
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so_consulta_publica DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aoS doze dias do mês 
de maio do ano de dois mil e vinte um (12/05/2021). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, estagiária, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 00129967220198272706, requerida por SILVANA 
MARTINS FERREIRA, brasileira, solteira, vendedora, residente e domiciliada na Rua Ciprestes, Quadra G-19, Lote 37, Setor 
Araguaína Sul II, Araguaína/TO, CEP 77.826-080  move em face de ADÃO FERREIRA BRITO, brasileiro, casado, aposentado, 
filho de Benedito Pereira de Brito e Luzia Ferreira dos Santos, residente em sua companhia, portador de Doenças Cerebro 
Vasculares (CID I 69) e Doenças Hipertensivas (CID I 10). Pelo MM. Juiz, no evento 72 foi prolatada a sentença, cuja parte 
dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, observando a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 
755, I e II do CPC, nomeio CURADOR(A) em favor da  parte Requerida ADAO FERREIRA BRITO, na pessoa de SILVANA 
MARTINS FERREIRA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar 
atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de 
empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no 
art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, 
para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios 
previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, 
procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 
Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica 
o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de benefícios 
previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do 
Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas 
naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e 
no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) 
Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. E, para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei.  OBSERVAÇÃO: O processo tramita por 
meio eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706, Link de 
acessoaoprocessoeletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=proces
so_consulta_publicaDADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos doze dias do mês 
de maio do ano  de dois mil e vinte um (12/05/2021). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, estagiária que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0012572-59.2021.8.27.2706, requerida por DEUSIMAR 
LUCENA TEXEIRA, brasileiro, solteiro, do lar, residente e domiciliado na Rua 10, s/n, Quadra 13, Lote 106, Setor Morada do Sol, 
Araguaína/TO, CEP. 77.828-100, telefone: (63) 9 9239-0673 (WhatsApp), endereço eletrônico: valdelina089@gmail.com  move 
em face de AVAÍ LUCENA TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 17/02/1968, natural de Carolina/MA, filho de João Lucena 
Teixeira e Joana Lucena Teixeira, residente em sua companhia, portador de retardo mental de natureza permanente e 
congênita.. Pelo MM. Juiz, no evento 09 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ JULGO 
PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio DEUSIMAR LUCENA TEXEIRA, como 
Curador de seu Irmão AVAI LUCENA TEIXEIRA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, 
todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração 
de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos 
existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar 
o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no 
exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá 
aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas 
pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do 
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para 
informar a alteração do Curador do Sr. AVAI LUCENA TEIXEIRA, encaminhando cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos 
disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em 
honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o 
assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 
permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 
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(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, 
não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do 
Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente a Parte Autora e o Ministério Público (sendo caso de 
intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou 
intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como 
WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento), 
e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 
(art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 
249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo 
para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Não havendo interposição de recursos, certifique-se o 
trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, do CPC), e, dê-se baixa definitiva. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos (29/06/2021). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, Mat. 
357596, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00118269420218272706, requerida por OSIMAR 
CARDOSO DA COSTA, brasileiro, solteiro, gestor de saúde, residente e domiciliado na Rua Confiança, nº 886, Setor Couto 
Magalhães, CEP. 77.824-750, Araguaína/TO, move em face de ONEIDE CARDOSO DA COSTA, brasileira, solteira, interditada, 
nascida em 23/07/1969, natural de Teresina/PI, filha de Henrique Pereira Da Costa Neto e Maria Das Graças Cardoso Costa, 
residente em sua companhia, portadora de diminuição de força muscular nos membros inferiores CID-10- G 62.8 e 
desenvolvimento mental incompleto.. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue 
transcrita: “...POSTO ISTO, ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e 
nomeio OSIMAR CARDOSO DA COSTA, como Curador de sua Irmã ONEIDE CARDOSO DA COSTA, para a prática de atos 
de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome 
da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização 
judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) 
Curador(a) autorizado(a) a representar o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), 
bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar 
recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar 
compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) 
Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários 
e/ou quaisquer rendas obtidas pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Oficie-se ao INSS para informar a alteração do Curador da Sra. ONEIDE CARDOSO DA COSTA, encaminhando 
cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 
98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoas 
Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede 
mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do 
Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 
3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e 
os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, tudo 
conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o 
Ministério Público (sendo caso de intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste 
processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de 
mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com 
aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes 
na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 
243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida 
a dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Não havendo interposição de recursos, 
certifique-se o trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, do CPC), e, dê-se baixa 
definitiva. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem 
ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei.  OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio 
eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso 
aoprocessoeletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_con
sulta_publica DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos (30/06/2021). Eu, Suelem 
Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00111764720218272706, requerida por EVANILDA DE 
JESUS ANDRADE, brasileira, convivente em união estável/viúva, autônoma, residente e domiciliada na Rua São João, Qd. 09, 
Lt. 256, Setor Jardim das Palmeiras do Norte, CEP 77.817-270, Araguaína/TO  move em face de ROSIANE ANDRADE COUTO, 
brasileira, solteira, nascida em 17/09/1986, natural de Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 13 foi prolatada a sentença, cuja 
parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO,  JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da 
curatela, e nomeio EVANILDA DE JESUS ANDRADE, como Curadora de sua Filha ROZIANE ANDRADE COUTO, para a 
prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, 
ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses 
do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, 
efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá 
prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica 
o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios 
previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código 
Civil. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Oficie-se ao INSS, eletronicamente, para informar a alteração da Curadora da Sra. ROZIANE ANDRADE 
COUTO, encaminhando cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no 
competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e 
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e 
no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) 
Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar 
autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente 
as Partes e o Ministério Público (sendo caso de intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações 
de atos deste processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, 
ferramentas de mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), 
pelo Correio (com aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme 
disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de 
Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e 
CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Não 
havendo interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 
1.006, do CPC), e, dê-se baixa definitiva.OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-
02.2017.8.27.2706 Linkdeacessoaoprocessoeletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_contro
lador.php?acao=processo_consulta_publicaDADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins aos vinte e seis dias do mês de maio do ano  de dois mil e vinte um (26/05/2021). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, 
estagiária, mat: 357596, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00111764720218272706, requerida por EVANILDA DE 
JESUS ANDRADE, brasileira, convivente em união estável/viúva, autônoma, residente e domiciliada na Rua São João, Qd. 09, 
Lt. 256, Setor Jardim das Palmeiras do Norte, CEP 77.817-270, Araguaína/TO  move em face de ROSIANE ANDRADE COUTO, 
brasileira, solteira, nascida em 17/09/1986, natural de Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 13 foi prolatada a sentença, cuja 
parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO,  JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da 
curatela, e nomeio EVANILDA DE JESUS ANDRADE, como Curadora de sua Filha ROZIANE ANDRADE COUTO, para a 
prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, 
ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses 
do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, 
efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá 
prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica 
o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios 
previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código 
Civil. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil. Oficie-se ao INSS, eletronicamente, para informar a alteração da Curadora da Sra. ROZIANE ANDRADE 
COUTO, encaminhando cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no 
competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e 
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e 
no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) 
Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar 
autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente 
as Partes e o Ministério Público (sendo caso de intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações 
de atos deste processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, 
ferramentas de mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), 
pelo Correio (com aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme 
disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de 
Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e 
CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Não 
havendo interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 
1.006, do CPC), e, dê-se baixa definitiva.OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-
02.2017.8.27.2706 Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publ
icaDADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e seis dias do mês de maio do 
ano  de dois mil e vinte um (26/05/2021). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, estagiária, mat: 357596, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 00105251520218272706, requerida por ALESSANDRO 
RODRIGUES, brasileiro, residente e domiciliado 604 S AL. 04 N. 0 LT 17, SUL, PALMAS – TO, CEP: 77022-042  move em face 
de JOSÉ RENATO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, maior, interditado, residente e domiciliado 604 S AL. 04 N. 0 LT 17, SUL, 
PALMAS – TO, CEP: 77022-042. Pelo MM. Juiz, no evento 14 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: 
“...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio ALESSANDRO 
RODRIGUES, como Curador de seu Irmão JOSÉ RENATO RODRIGUES, para a prática de atos de natureza negocial e 
patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do Curatelado, tais como 
alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) 
a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no 
exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá 
aplicar em benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo 
mesmo, de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do processo, 
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para informar a 
alteração do Curador do Sr. JOSÉ RENATO RODRIGUES, encaminhando cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos 
disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas pela parte Requerente. Sem condenação em honorários. A presente 
sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de 
nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 
(seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo 
total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código 
de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o Ministério Público (sendo caso de intervenção), 
observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou 
intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como 
WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento), 
e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 
(art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 
249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo 
para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Não havendo interposição de recursos, certifique-se o 
trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, do CPC), e, dê-se baixa definitiva. Transitada 
em julgado esta, dê-se as devidas baixas. Publique-se Registre-se. Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou 
expedir o presente, que será  publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
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Tocantins aos dezessete dias do mês de maio do ano  de dois mil e vinte um (17/05/2021). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, 
estagiária, Mat: 357596, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00033169220218272706, requerida por  BENTA DE 
PAULA CARVALHO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Faisão QDR 12, LT 25, setor Maracanã, CEP n° 77825-
600, Araguaína-TO  move em face de FRANCIMARA CARVALHO, brasileira, nascida em 12/11/1979, natural de Estreito/MA, 
filha de Maria de Jesus Costa, residente em sua companhia, portadora de Síndrome de Down (CID 10 - Q90). Pelo MM. Juiz, no 
evento 10 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio BENTA DE PAULA CARVALHO, como Curadora de sua 
Irmã FRANCIMARA CARVALHO, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, 
o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  
pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais 
mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos 
públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de 
benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) 
Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores 
decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo mesmo, de tudo prestando contas na forma do 
artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 
487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para informar a alteração da Curadora da Sra. FRANCIMARA 
CARVALHO, encaminhando cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente 
Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente 
publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de 
editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de 
Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), 
a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, 
tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas 
baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será 
 publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-
02.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publ
ica DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 
do ano  de dois mil e vinte um (22/02/2021). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NOME (ART. 56, PARTE FINAL DA LEI Nº 6015/73) 

O DOUTOR Sérgio Aparecido Paio, MM Juiz de Direito da 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDA E REGISTROS PÚBLICO, 
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este meio torna pública, nos termos do Artigo 56, Caput, parte 
final, da Lei nº 6.015/73, a alteração havida na CERTIDÃO DE CASAMENTO a seguir: Assento de casamento de RAFAEL 
GOMES EUZEBIO, lavrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Araguaína, sob o nº 3798, Livro 010, Folhas 
156, o seu nome correto, qual seja: “Rafael Proskuneo Gomes Euzebio”, mantidos inalterados os demais dados do assento, 
conforme sentença proferida por este Juízo em 17 de junho de 2021, nos autos da AÇÃO DE RETIFICAÇÃO JUDICIAL Nº 
0027829-61.2020.8.27.2706. E para que ninguém possa alegar ignorância, vai o presente publicado no Diário da Justiça do 
Estado do Tocantins e afixado no placar do Fórum. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (29/06/2021). Eu, Wendell Geovanne 
Machado Gomes Junior, Estagiário que o digitei e subscrevi. 

 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 3075722 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000108-
45.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
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face de JOSE TOMAS BORGES e TOCANTNS BENEFICIAMENTO ARROZ LTDA - ME, CNPJ/CPF nº 060.921.011-49 e 
33561.028/0001-57, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para tomar ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 69 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante 
o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da exequente 
(evento 67) para determinar a inclusão da pessoa jurídica e seus sócios representantes no cadastro de proteção de 
crédito (SERASA).". 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 30 dias do mês de junho de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 
EDITAL  DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 3084452 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0017015-
58.2018.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de NUTRIMIX ALIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 
19.542.610/0001-45, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para tomar ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante 
o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pelo exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de 
Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base 
no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens dos 
executados, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução.". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de julho de 
2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 3084327 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
50128618220138272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS 
em face de BANDEIRANTES INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA e JOSEMBERGE SILVA OSÓRIO, sendo o 
mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tome ciência do inteiro teor da r. DECISÃO, proferida no evento 130, na qual DETERMINOU a inclusão da 
pessoa jurídica e seus sócios representantes no cadastro de proteção de crédito (SERASA), conforme transcrito: " 
2.Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e seus sócios representantes junto ao 
SERASA.". 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 01dias do mês de julho de 2021. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 3075240, 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): ROBSON DA SILVA VELOSO, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 003.484.861-46, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0006346-72.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.132,45 (dois mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20190030484, datada de 01/11/2019, 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, 11 de março de 2020. 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 30 dias do mês de junho de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS0 Nº 3066624 
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): PEREIRA & RODRIGUES LTDA - ME, CNPJ n°: 03574778000100, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005020-
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87.2014.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem 
como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 21.355,92 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e cinco 
reais e noventa e dois centavos), representada pela CDA n° C-1618/2013, C-1619/2013 e C-1648/2013, datada de 04/07/2013, 
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: "Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia da empresa 
executada formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: Intime o exequente 
acerca do presente despacho; Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 
art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e Decorrido o prazo supradelineado, intime a exequente para impulsionar o feito 
executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se." 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 29 dias do mês de junho de 2021. Eu, ROMULO PAULO 
RODRIGUES NASCIMENTO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 3075650, 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): ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS - CPF n°: 071.784.331-91, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000232-20.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
4.250,18 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos), representada pela CDA n° 20190027035, datada de 
02/10/2019, 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, 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 30 dias do mês de junho de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que 
o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS)  Nº 3056613 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000798-
93.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de IGOR ALCAZAS DIAS, CNPJ/CPF nº 931.934.161-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da Decisão proferida no evento n.º 
68 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de 
Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 66) para determinar a inclusão da pessoa jurídica e dos 
executados no cadastro de proteção de crédito (SERASAJUD). Desse modo, determino ao Cartório que: 1. Intimem-se as 
partes da presente decisão; 2. Promova por intermédio sistema SERASAJUD, a inclusão do nome da empresa executada 
e dos sócios IGOR ALCAZAS DIAS e MARCOS TONI ALMEIDA PIRES no cadastro de inadimplentes; 3. EXPEÇA-SE 
mandado para nova avaliação do veículo de placa MWI9457, com o escopo de impulsionar o ato expropriatório (evento 
38); 4. EXPEÇA-SE mandado para avaliação do veículo de placa MWP1081. Sendo esse localizado, determino desde logo 
a inclusão da restrição no sistema RENAJUD. Intime-se. Cumpra-se.". 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 29 dias do mês de junho de 2021. Eu, MAIKY 
LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 3054000 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000330-
66.2010.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de BIANOR CORREIA DE SOUZA, CPF nº 450.386.001-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, caso queira,  interpor Contrarrazões à Apelação apresentada 
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pela Fazenda Pública Estadual, no prazo de 15 dias. Tudo conforme a sentença proferida no evento n.º 55 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: " II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei;". 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 28 dias do mês de junho de 2021. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 3083297 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5002136-
39.2010.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de NOEMIA MAGALHAES ORNELAS, CPF nº 
194.099.311-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Destarte, 
com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a prescrição intercorrente ao 
caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código 
de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários advocatícios.  Pautado no 
entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como corroborando com o 
princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das despesas processuais 
finais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente além de 
perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais.". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 
dias do mês de julho de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1575/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 29 de junho de 2021 
Estabelece a retomada das atividades presenciais no âmbito da Comarca de Araguaína e dá outras providências. 
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, 
no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do CNJ, que estabelece medidas para a retomada 
dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo Coronavírus (Covid-19); 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade judicial e a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua 
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados, 
estagiários, terceirizados e usuários em geral; 
CONSIDERANDO as recomendações técnicas dos profissionais de saúde que compõem o Espaço Saúde do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000009433-9; 
CONSIDERANDO o contido na Portaria Conjunta Nº 19/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 27 de junho de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Estabelecer, no período de 01 a 31 de julho de 2021, atividades presenciais no percentual de 50% (cinquenta por cento) 
dos usuários internos, no âmbito da Comarca de Araguaína/TO, vedado o estabelecimento de rodízio, ficando todos os 
servidores e magistrados sujeitos a observarem os protocolos sanitários de prevenção à disseminação do novo coronavírus 
(COVID-19). 
§ 1º Cabe ao chefe de cada unidade a escolha daqueles que retornarão ao trabalho presencial, levando em consideração, 
prioritariamente, para a convocação dos servidores: 
I – Servidores mais novos; e 
II – Caso sejam servidores com idade mais avançada ou pertencentes ao grupo de risco, se já tiverem sido vacinados com a 
segunda dose, aplicada há mais de 15 (quinze) dias. 
§ 2º Desde que devidamente justificado, não se incluem no percentual de que trata o caput deste artigo os servidores 
pertencentes ao grupo de risco e aqueles que detenham a guarda de crianças em idade escolar até 12 (doze) anos, sendo que 
neste último caso poderá haver a análise situacional no caso concreto. 
§ 3º O quantitativo remanescente dos usuários internos deverá permanecer em regime de teletrabalho compulsório até nova 
determinação. 
Art. 2º. No âmbito da Comarca de Araguaína/TO, os magistrados possuem autonomia para: 
I - em casos excepcionais, autorizar o comparecimento das partes ao fórum a fim de evitar a frustação de ato designado para 
realização por videoconferência, resguardadas as medidas sanitárias pertinentes e vedada a concentração de audiências no 
mesmo local, nos termos do artigo 5º, §§ 3º e 5º, da Portaria Conjunta 11/2.021 Presidência/CGJ ; e 
II - mediante justificativa, embasada documentalmente na situação epidemiológica da localidade e com estrita observância ao 
Plano de Biossegurança, designar Sessões do Júri. 
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Parágrafo único. Todas as providências adotadas no âmbito da Comarca de Araguaína/TO, deverão ser comunicadas à Diretoria 
do Foro desta Comarca, Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 3º. Ficam suspensos, durante a vigência desta portaria, os atos processuais que importem em comparecimento pessoal 
pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente ou perante a CEPEMA que estiverem em cumprimento de 
pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do 
processo, pena ou transação penal. 
Art. 4º. A distribuição e o cumprimento dos mandados por parte dos Oficiais de Justiça/Avaliadores será objeto de portaria 
própria, a considerar a atual realidade da Comarca de Araguaína/TO.  
§ 1º Devido o lapso temporal transcorrido, os magistrados deverão rever todos os mandados expedidos há mais de 60 (sessenta) 
dias e ainda não cumpridos, para avaliar a necessidade do seu cumprimento. 
§ 2º Os Oficiais de Justiça que não se incluírem entre aqueles convocados nos termos do § 1º, do Artigo 1º, desta Portaria, 
cumprirão os atos de comunicação processual por meio eletrônico, com exceção dos mandados urgentes expedidos para 
cumprimento presencial. 
Art. 5º. O atendimento previsto no §3º do art. 4º da Portaria Conjunta nº 23/2020 se dará exclusivamente de forma virtual, no 
período das 12 às 18 horas. 
Art. 6º. Ficam mantidas as determinações até então editadas e que não contrariem o disposto nesta Portaria, inclusive o 
cumprimento de mandados não urgentes pela zona home office. 
Art. 7º. Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de julho de 2021 e produzirá efeitos até 31 de julho de 2021. 
Comunique-se à Presidência e à Corregedoria Geral de Justiça. Comunique-se, amplamente, por meio da ASCOM, às entidades 
parceiras: OAB, MPE, DPE, Procuradoria do Estado e dos Municípios que pertencem à Comarca de Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro  

 
Portaria Nº 1579/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 30 de junho de 2021 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
02/07/2021 à 09/07/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
  
R E S O L V E: 
  
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
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Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Fabiano Ribeiro, juiz de direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro 
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 02/07/2021 às 11h59 do dia 09/07/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Celina Martins de Almeida, técnico judiciário, lotado(a) na 1ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63) 9 9971-7727. 
§ 2º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Maria Rita Cardoso, telefone (63) 9 9246-8929, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Diana da Cruz Campos Ferreira, telefone (63) 9 9220-6999, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de junho do ano 
de dois mil e vinte e um (30/06/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Classe Judicial: Ação de Curatela /c Pedido de Tutela de Urgência  
Autos n°: 0000699-24.2019.827.2709 
Requerente: ROSILENE FRANCISCO FRANCO 
Advogado: Defensoria Pública 
Requerido: MARIZA FRANCISCO FRANCO 
Sentença: ROSILENE FRANCISCO FRANCO, brasileira, união estável, autônoma, nascida em 04/09/1976, portadora da carteira 
de identidade nº 96.705 SSP/TO e do CPF nº 806.605.171-91, residente e domiciliada na Rua 02, Setor Arnaldo Prieto, s/n, 
Arraias/TO, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, ingressou com AÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE 
TUTELA DE URGÊNCIA em face de MARIZA FRANCISCO FRANCO, brasileira, solteira, nascida em 03/07/1957, portadora da 
carteira de identidade n° 4.738.330 SSP/GO e do CPF nº 728.275.641-49, residente e domiciliada na Rua 02, Setor Arnaldo 
Prieto, s/n, Arraias/TO. Alegou, em suma:“A Requerente relata que a cerca de 10 anos cuida da sua tia, a senhora Mariza 
Francisco Franco. Aduz que sua tia em 2018 foi para cidade de Goiânia-GO, ficando na casa de sua filha (Gabriela) por cerca de 
06 (seis) meses, retornando logo depois para os seus cuidados. Ocorre que sua filha Gabriela e nenhum outro parente tem 
interesse em cuidar da Senhora Marisa. Imperioso destacar que a Sra. Marisa é portadora de Esquizofrenia, faz 
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acompanhamento com psiquiatra, toma medicação controlada, Respiridona 2mg, e Diasepan 5mg, (relatório em anexo). Relata 
que sua tia não consegue fazer sua higiene pessoal, tampouco conhece dinheiro, nem dias da semana, não conhece cores, 
dentre outros. Ainda, aduz que sua tia recebe BPC (loas) e que esse valor é usado para as despesas básicas da Sra. Marisa, 
mas, a família só tem interesse em gerir o beneficio, sem se responsabilizar em cuidar dela.” Recebida a inicial foi determinada 
citação do reclamado e designado seu interrogatório. No evento 29, foi juntado laudo pericial da Junta Médica do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins comprovando a necessidade da medida de proteção para interditanda que possui doença mental 
grave. Posteriormente, a requerente apresentou petição com desistência do pedido no evento 36. O Ministério Público nos 
eventos 42, 53 e 88 requereu providências para proteção da idosa e entrega da prestação jurisdicional com julgamento do mérito 
com base no art. 179, II, do Código de Processo Civil, evitando extinção do processo sem resolução do mérito, postulando a 
concretização da regra do art. 4º desse diploma legal. Na audiência designada, não houve solução consensual conforme termo 
do evento 76. No evento 93, foi acostada petição da requerente assistida pela Defensoria Pública voltando a demonstrar 
interesse em cuidar da idosa para evitar colocação em abrigo, informando inclusive que a tia está novamente morando em sua 
companhia. O relatório social do evento 103, juntado a requerimento da instituição ministerial comprova que a sobrinha Rosilene 
Francisco Franco está cuidando bem da idosa inclusive demonstrando carinho e afeto. No evento 106, foram acostados estudos 
social e psicológico fundamentados elaborados pelos profissionais do GGEM do TJTO, concluindo no sentido da nomeação da 
referida sobrinha como curadora da idosa. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão do 
pedido. Relatados, decido. Não há vícios ou nulidades a serem declaradas, estando o feito apto a julgamento do mérito. Não há 
dúvida sobre a incapacidade do interditando, decorrente de esquizofrenia aguda, atingindo suas faculdades mentais de tal forma 
que o torna incapaz de gerir sua própria vida sem auxilio permanente de terceiros, conforme demonstra a documentação médica 
e a constatação pessoal do magistrado quando da audiência na qual se deu a tentativa de interrogatório do reclamado. No 
mérito, o pedido de curatela deve ser analisado à luz das disposições do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil: Art. 1.767. Estão 
sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Redação dada pela 
Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma que uma das causas de interdição é a impossibilidade da pessoa 
exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que transitória. Todavia, com o advento da Lei nº 13.146/15 (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência), não se trata mais de pessoa absolutamente incapaz, mas sim relativamente, haja vista que a curatela 
se restringe a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e passa a ser uma medida extraordinária (art. 
851) sem, contudo, subtrair da pessoa sua autonomia para questões existenciais quando puderem exprimir sua vontade.Sobre o 
tema, a doutrina dispõe que: Em louvável opção garantista, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência confere ênfase à extensão da 
curatela: somente afeta os atos patrimoniais . Portanto, o curatelado sofre restrições para a prática de atos patrimoniais, 
reclamando a presença de representante ou assistente, a depender da extensão de sua curatela. Os atos de índole existencial 
podem ser praticados diretamente pela pessoa curatelada, independente de representação ou de assistência. (…) Os atos 
existenciais defluem da própria personalidade do titular, intrínsecos à sua humanidade. Por isso, a curatela somente alcança 
atos de índole econômica, como negócios jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a compra e venda, a doação, o 
empréstimo, a assunção de dívidas, a transferência de bens e direitos, etc. (FARIAS, Cristiano Chaves. CUNHA, Rogério 
Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). No caso 
em exame, constata-se que a interditanda não possui condições de reger a si própria e administrar seus bens, necessitando de 
cuidados de terceiros, diante dos transtornos psiquiátricos apresentados. Os descendentes não se mostraram capazes e/ou 
interessados de cuidar adequadamente da idosa, restando então a sobrinha que o vem fazendo informalmente há tempos, ora 
autora. Outrossim, não se mostra necessária a produção de outras provas, já que o conjunto probatório carreado aos autos é 
suficiente para o julgamento da lide e a pessoa que postula o exercício da curatela comprova ser sua sobrinha e, portanto, 
legitimada para assumir tal encargo, ante a ausência de filhos ou filhas interessados e capacitados para este MUNUS. Quanto 
aos limites da curatela, diante de toda prova dos autos acerca das condições da parte requerida, necessário que seja 
estabelecida em sua totalidade para as questões patrimoniais e negociais, mormente a administração de eventual benefício 
previdenciário, haja vista o estado de declínio cognitivo importante da parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela 
em sua totalidade enquanto perdurar a incapacidade. Por fim, considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em 
caso de eventual remissão da doença mental, a fim de se evitar que a presente decisão se torne inócua com o passar do tempo, 
hei por bem não fixar prazo de duração, bem como entendo desnecessário delimitar os atos negociais e de disposição 
patrimonial sujeitos à curatela, vez que esta abrangerá a totalidade dos negócios jurídicos. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE 
o pedido inicial para fixar a curatela em face de MARIZA FRANCISCO FRANCO, que deverá ser representada nos atos 
relacionados à administração do patrimônio e questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma 
consciente, enquanto perdurar a incapacidade. Nomeio curadora ROSILENE FRANCISCO FRANCO, que não poderá de 
qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização 
judicial. Eventuais valores percebidos junto a entidade previdenciária e as rendas/proventos ou direitos hereditários em nome da 
curatelada deverão ser aplicados exclusivamente no seu tratamento, alimentação e bem-estar. Lavre-se o termo de curatela, 
constando as restrições acima, e intime-se o curador para prestar compromisso nos termos da lei. Dispensada a caução, ante a 
idoneidade moral do curador, com fulcro nas disposições do artigo 1.745, parágrafo único c/c artigo 1.781, do Código Civil. Em 
obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, do Código Civil, promovam-se as 
publicações e os registros necessários. Consequentemente, decreto a extinção do processo, com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento a parte requerida de custas e honorários, na medida em que 
lhe concedo os benefícios da assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os documentos necessários e 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Arraias, D.S. Eduardo Barbosa Fernandes. Juiz de Direito. 
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Classe Judicial: Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Autos n°: 0002727-28.2020.8.27.2709    
Polo Ativo: Maronildes da Silva Cunha 
Advogado: Defensoria Pública 
Polo Passivo: Ana Lúcia da Silva Cunha 
Advogado: Defensoria Pública 
Sentença: Cuidam os autos de interdição e curatela promovida por MARONILDES DA SILVA CUNHA, em face de ANA LÚCIA 
DA SILVA CUNHA, ambas qualificadas na inicial. Narrou os fatos da seguinte forma: “A requerente é irmã da requerida, morando 
com essa, e aduz que a ré possui retardo mental moderado, dentre outras enfermidades, sendo incapacitada total e 
permanentemente para as atividades laborativas, conforme laudo médico anexo de lavra do médico perito Dr. Luiz Carlos 
Prestes Seixas Filho, inscrito no CRM/TO nº 1751(laudo extraído dos autos nº 50000249320078272709). A autora alega, ainda, 
que os genitores são idosos e que não conseguem cuidar da Ana Lúcia (documentos pessoais anexos). Por fim, afirma que 
deseja a curatela da irmã Ana Lúcia. Assim, pela destacada crítica situação da requerida, necessita o requerente de autorização 
judicial para representá-lo(curatela).” Recebida a inicial foi determinada citação da reclamada, tendo a Defensoria Pública atuado 
também pelo contraditório formal, apresentando contestação por negativa geral. Tendo em vista a prova pericial já acostada com 
a inicial, produzida em outra ação judicial que tramitou neste juízo, informar a moléstia mental incapacitante, não fora 
determinado novo exame médico e interrogatório, concedendo-se a curatela  provisória. Posteriormente foi solicitada a 
substituição da parte autora, solicitando a nomeação de outro parente da linha colateral para o encargo. O Ministério Público 
manifestou-se favoravelmente à concessão do pedido.  Relatados, decido. Não há vícios ou nulidades a serem declaradas, 
estando o feito apto a julgamento do mérito. Não há dúvida sobre a incapacidade da interditanda, conforme laudo médico pericial 
acostada com a inicial, atingindo suas faculdades mentais de tal forma que a torna incapaz de gerir sua própria vida sem auxilio 
permanente de terceiros. No mérito, o pedido de curatela deve ser analisado à luz das disposições do artigo 1.767, inciso I, do 
Código Civil: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 
sua vontade (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma que uma das causas de interdição é a 
impossibilidade da pessoa exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que transitória. Todavia, com o advento da Lei 
nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não se trata mais de pessoa absolutamente incapaz, mas sim relativamente, 
haja vista que a curatela se restringe a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e passa a ser uma 
medida extraordinária (art. 851) sem, contudo, subtrair da pessoa sua autonomia para questões existenciais quando puderem 
exprimir sua vontade. Sobre o tema, a doutrina dispõe que: Em louvável opção garantista, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência 
confere ênfase à extensão da curatela: somente afeta os atos patrimoniais . Portanto, o curatelado sofre restrições para a prática 
de atos patrimoniais, reclamando a presença de representante ou assistente, a depender da extensão de sua curatela. Os atos 
de índole existencial podem ser praticados diretamente pela pessoa curatelada, independente de representação ou de 
assistência. (…) Os atos existenciais defluem da própria personalidade do titular, intrínsecos à sua humanidade. Por isso, a 
curatela somente alcança atos de índole econômica, como negócios jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a 
compra e venda, a doação, o empréstimo, a assunção de dívidas, a transferência de bens e direitos, etc. (FARIAS, Cristiano 
Chaves. CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2016). No caso em exame, constata-se que a interditanda não possui condições de reger a si própria e administrar 
seus bens, necessitando de cuidados de terceiros, diante dos transtornos psiquiátricos apresentados. Demonstrado nos autos 
que Luvanuzia Francisco Nunes Reges, sobrinha da curatelada, tem condições de exercer o MUNUS é de se confirmar a decisão 
liminar e tornar definitiva a interdição da requerida, consolidando a curetela àquela.  Outrossim, não se mostra necessária a 
produção de outras provas, já que o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Quanto aos 
limites da curatela, diante de toda prova dos autos acerca das condições da parte requerida, necessário que seja estabelecida 
em sua totalidade para as questões patrimoniais e negociais, mormente a administração de eventual benefício previdenciário, 
haja vista o estado de declínio cognitivo importante da parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela em sua 
totalidade enquanto perdurar a incapacidade. Por fim, considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em caso de 
eventual remissão da doença mental, a fim de se evitar que a presente decisão se torne inócua com o passar do tempo, hei por 
bem não fixar prazo de duração, bem como entendo desnecessário delimitar os atos negociais e de disposição patrimonial 
sujeitos à curatela, vez que esta abrangerá a totalidade dos negócios jurídicos. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial para fixar a curatela de  ANA LUCIA DA SILVA CUNHA, que deverá ser representada nos atos relacionados à 
administração do patrimônio e questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma consciente, 
enquanto perdurar a incapacidade. Nomeio curadora Luvanuzia Francisco Nunes Reges, que não poderá de qualquer modo 
alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização judicial. Eventuais 
valores percebidos junto a entidade previdenciária e as rendas/proventos ou direitos hereditários em nome da curatelada deverão 
ser aplicados exclusivamente no seu tratamento, alimentação e bem-estar. Lavre-se o termo de curatela, constando as restrições 
acima, e intime-se a curadora para prestar compromisso nos termos da lei. Dispensada a caução, ante a idoneidade moral do 
curador, com fulcro nas disposições do artigo 1.745, parágrafo único c/c artigo 1.781, do Código Civil. Em obediência ao disposto 
no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, do Código Civil, promovam-se as publicações e os 
registros necessários. Consequentemente, decreto a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso I, do Código de Processo Civil. Isento a parte requerida de custas e honorários, na medida em que lhe concedo os 
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benefícios da assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os documentos necessários e arquivem-se os autos 
com as cautelas de estilo. Arraias, D.S. Eduardo Barbosa Fernandes. Juiz de Direito. 
 
Classe Judicial: Ação de Curatela /c Pedido de Tutela de Urgência  
Autos n°: 0001506-44.2019.8.27.2709   
Requerente: Domingos Maria da Cunha 
Advogado: Defensoria Pública 
Requerido:  Deventina Arcanjo da Paixão 
Advogado: Defensoria Pública 
SENTENÇA: Trata-se de ação de curatela com pedido de tutela de urgência proposto por DOMINGOS MARIA DA CUNHA em 
face de sua mãe DEVENTINA ARCANJO DA PAIXÃO, todos qualificados nos presentes autos. Relata o requerente que é filho 
da interditanda, que representa sua mãe desde que esta sofreu um AVC, sendo ainda, acometida por Alzheimer avançado 
(evento 1 – LAUD5). Narra que em razão da doença, a requerida não consegue desenvolver sozinha suas obrigações habituais, 
necessitando de um curador para promover os atos diários da vida bem como aqueles relacionados à vida civil. Por esse motivo 
busca a regularização da curatela em favor da requerida, para continuar a zelar pelos interesses da mãe. O Ministério Público 
manifestou favorável a concessão da Tutela Provisória (evento 12 – PARECER1). Proferida decisão no evento 16 
(DECDESPA1), declarando a interdição provisória da Sra. DEVENTINA ARCANJO DA PAIXÃO, nomeando-lhe curador o senhor 
DOMINGOS MARIA DA CUNHA. Realizada o contraditório por negativa geral no evento 22 (CONT1). Termo de compromisso 
assinado no evento 28 (MAND2). Ato contínuo, o Ministério Público, pugnou pelo deferimento do pedido (evento 33– 
MANIFESTACAO1). Os autos foram conclusos. É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do 
artigo 355, I e II do CPC. Conforme se observa dos presentes autos, foi declarada a interdição provisória de Deventina Arcanjo 
da Paixão, sendo nomeado o requerente como curador provisório (evento 16 – DECDESPA1). Diante das provas dos autos, tem-
se que a curatela se mostra essencial para a sobrevivência da curatelada, dada sua inaptidão para praticar os atos diários da 
vida, necessitando de ajuda quanto a atividades básicas como: higiene pessoal, cuidados com a alimentação, bem como o 
recebimento do beneficio previdenciário, recurso indispensável à compra de alimentos, medicamentos e outros. Feito o registro, 
passo a análise dos documentos carreados aos autos. Sobre a doença que acomete a incapaz, conforme laudo médico trata-se 
de Alzheimer avançado compatível com o CID 10 (G 30). Confirmada a incapacidade da requerida, através dos laudos trazidos 
ao processo nos eventos 1 (LAU5, RELT7), atestando sua incapacidade para gerir os atos diários da vida civil, transcrevo a 
conclusão do documento constante no evento 1 (ANEXOS PET INI11): “(...)Pcte 76 anos, com quadro demencial avançado. 
Apresentando movimento estereotipado do membro superior direito. Estado pré-catatônico. Necessita de cuidados de terceiros 
para (realizado) realizar atividades da vida diária. (s.i.c)” Portanto, devidamente provada a doença incapacitante e inexistindo nos 
autos qualquer prejuízo na concessão definitiva da curatela ao requerente, é de se reconhecer a importância de sua 
regulamentação. Dessa feita, sustentado pelos laudos fornecidos, decreto a interdição de DEVENTINA ARCANJO DA PAIXÃO. 
Curatela é um MUNUS atribuído a uma pessoa que assume a responsabilidade de zelar e gerir, total ou parcialmente, os atos da 
vida civil de outrem, que se encontra incapaz de realizar e decidir por si. Assim, o pedido de curatela deve ser analisado à luz 
das disposições do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai 
dessa norma que uma das causas de interdição é a impossibilidade da pessoa exprimir sua vontade, por causa permanente ou 
ainda que transitória. Ainda, nos termos do Art. 755 §1º do CPC:  § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa 
atender aos interesses do curatelado. Os demais filhos e companheiro da interditada compareceram nos autos confirmando o 
parentesco do requerente, (evento 7 – DECLARACOES4) não contestando em nenhum momento o pleito do autor. O órgão 
ministerial pugnou pelo deferimento da curatela em favor da parte autora. Dessa forma, demonstrado o parentesco existente 
entre as partes, bem como não restando comprovado nos autos qualquer óbice à procedência do pedido, tenho que o 
deferimento do pleito é medida que se impõe. Quanto aos limites da curatela, diante de toda prova dos autos acerca das 
condições da parte requerida, necessário que seja estabelecida em sua totalidade para as questões patrimoniais e negociais, 
mormente a administração de eventual benefício previdenciário, haja vista o estado de declínio cognitivo importante da parte, 
razão pela qual estabeleço o exercício da curatela em sua totalidade enquanto perdurar a incapacidade. Por fim, considerando-
se a possibilidade de levantamento da interdição em caso de eventual remissão da doença mental, a fim de se evitar que a 
presente decisão se torne inócua com o passar do tempo, hei por bem não fixar prazo de duração, bem como entendo 
desnecessário delimitar os atos negociais e de disposição patrimonial sujeitos à curatela, vez que esta abrangerá a totalidade 
dos negócios jurídicos. Dispositivo Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar a curatela em favor de 
DEVENTINA ARCANJO DA PAIXÃO, que deverá ser representada nos atos relacionados à administração do patrimônio e 
questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma consciente, enquanto perdurar a incapacidade. 
Para tanto, nomeio como curador o senhor DOMINGOS MARIA DA CUNHA (CPF n.º 010.537.241-28), que não poderá de 
qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à curatelada, sem autorização 
judicial. Oficie-se o Registro Civil, para que promova os trâmites legais ao registro da interdição. Ainda, promova-se a divulgação 
do registro da interdição, nos mesmos termos do artigo 755, § 3º do CPC. Custas pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa 
em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 
nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se com as cautelas de estilo. Arraias-TO, na data do protocolo eletrônico. 
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Classe Judicial: Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Autos n°: 0003339-63.2020.8.27.2709       
Polo Ativo: Maria Cecília Ferreira da Silva 
Advogado: Defensoria Pública 
Polo Passivo: Jannes Kleide Silva Sodre 
Advogado: Defensoria Pública 
Sentença: Cuida-se de ação de curatela com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA CÉCILIA FERREIRA DA SILVA 
em desfavor de JANNES KLEIDE SILVA SODRE. Narra a Requerente que é avó da curatelanda, a qual é portadora de doença 
mental classificada como CID/10 R62, denominada como retardo do desenvolvimento fisiológico normal, comprometendo 
significativamente seu comportamento, requerendo vigilância ou tratamento permanente. Demonstra por meio de laudo médico 
que a patologia causa limitações substanciais de ordem física e mental, de forma que a Curatelanda necessita de cuidados 
continuados para desenvolver as atividades básicas da vida diária, tornando-o funcional e cognitivamente impedido de reger 
plena. Afirma que a genitora da curatelanda era quem lhe prestava os cuidados diários, contudo veio a falecer em 08/06/2020. 
Assim, em virtude do falecimento da genitora da requerida, é a Requerente que zela pela saúde de sua neta, cedendo-lhe 
moradia, proporcionando-lhe toda a assistência necessária para gozar de uma subsistência digna, auxiliando-o em todas as suas 
atividades diárias como alimentação, higiene e demais cuidados inerentes ao bem estar. Por esse motivo busca a regularização 
da curatela em favor da requerida, uma vez que já desempenha de fato a tarefa de zelar pelos interesses de sua neta. Inicial e 
documentos no evento 1. Proferida decisão no evento 04, declarando a interdição provisória de JANNES KLEIDE SILVA 
SODRE, nomeando-lhe curadora provisória a Sra. MARIA CÉCILIA FERREIRA DA SILVA. Devidamente citada e intimada, a 
Defensoria Pública assistindo aos interesses da requerida, impugnou a presente ação por negativa geral no evento 11 (CONT1). 
Em razão da gravidade dos efeitos da pandemia Covid-19, manifestou o Ministério Público, pela não realização de audiência de 
entrevista, considerando suficiente a prova documental trazida, pugnando ao final pelo deferimento do pedido (evento 15– 
MANIFESTACAO1). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I e II do CPC. 
Conforme se observa dos presentes autos, foi declarada a interdição provisória de JANNES KLEIDE SILVA SODRE, sendo 
nomeada a autora como curadora provisória (evento 4 – DECDESPA1). Devidamente confirmada à incapacidade da arequerida, 
através dos laudos trazidos pela requerente datados dos anos de 2013 e 2020, comprovando a persistência da doença, 
conforme laudo recente (evento 1- LAU7), transcrevo sua conclusão: “(...) apresenta quadro de retardo do desenvolvimento 
neuropsicológico e cognitivo. CID (R62).” Portanto, a curatela se mostra essencial para a sobrevivência da curatelada, diante de 
sua inaptidão para praticar os atos diários da vida, necessitando de ajuda quanto a atividades básicas como: higiene pessoal, 
alimentação, bem como o recebimento do beneficio previdenciário, recurso indispensável à compra de alimentos, medicamentos 
e outros. Feito o registro, passo a análise dos documentos carreados aos autos. Pois bem, a requerente comprova o parentesco 
com a requerida através dos documentos pessoais e certidão de óbito acostados ao evento 1 (DOC_PESS2/ 
DOC_PESS3/CERTOBT5) evidenciando as partes serem avó e neta. Sobre a doença que acomete a incapaz, conforme laudo 
médico trata-se de Retardo Mental, compatível com CID- R62, bem como anteriormente diagnosticada como portadora de 
epilepsia. Devidamente provada a doença incapacitante e inexistindo nos autos qualquer prejuízo na concessão definitiva da 
curatela a requerente, é de se reconhecer sua necessidade. Assim, sustentado pelos laudos fornecidos pela autora, decreto a 
interdição de JANNES KLEIDE SILVA SODRE. O órgão ministerial pugnou pelo deferimento da curatela em favor da parte 
autora. Ademais, depreende-se dos autos, que desde o falecimento da genitora da  demandada em 08/06/2020, a  interditanda 
está sob a responsabilidade da autora. Portanto, a curatela em favor da requerente, apenas regularizará uma situação fática 
vivenciada pelas partes. Curatela é um MUNUS atribuído a uma pessoa que assume a responsabilidade de zelar e gerir, total ou 
parcialmente, os atos da vida civil de outrem, que se encontra incapaz de realizar e decidir por si. Nos termos do Art. 755 §1º do 
CPC: § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Assim, não restou 
comprovado nos autos, qualquer óbice à procedência do pedido. Dessa forma, demonstrado o vinculo existente entre as partes, 
avó e neta, tenho que o deferimento do pedido da autora é medida que se impõe ao feito. Em razão do exposto, declaro extinto o 
feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e, consequentemente, julgo procedente o pedido formulado, 
para que passe a constar como curador da interditada JANNES KLEIDE SILVA SODRE, para zelar por seus direitos 
fundamentais e dignidade, nomeando-se a Senhora Sra. MARIA CÉCILIA FERREIRA DA SILVA, CPF nº 453.777.661-72. Oficie-
se o Registro Civil, para que promova os trâmites legais ao registro da interdição. Ainda, promova-se a divulgação do registro da 
interdição, nos mesmos termos do artigo 755, § 3º do CPC. Custas pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do 
benefício da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo 
requerido pelas partes, arquivem-se com as cautelas de estilo. Arraias, na data do protocolo eletrônico. 
 
Classe Judicial: AÇÃO DE CURATELA 
Autos nº: 0001970-81.2018.8.27.2716    
Polo Ativo: Almir de Cerqueira Junior 
Advogado: Defensoria Pública 
Polo Passivo: Carlos Divino Guedes de Cirqueira 
Advogado: Sem advogado constituído 
SENTENÇA: Cuidam os autos de interdição e curatela promovida por ALMIR DE CERQUEIRA JÚNIOR em desfavor de seu 
irmão CARLOS DIVINO GUEDES DE CIRQUEIRA, todos qualificados nos presentes autos. Alega, em suma, ser o curatela 
absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil em virtude de grave doença, esquizofrenia, juntando laudo 
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médico. Recebida a inicial foi determinada citação do reclamado e designado seu interrogatório. Após a realização daquele 
constatou o então dirigente do feito a deficiência alegada na inicial de modo aparente, deferindo a tutela antecipada, declarando 
a interdição provisória. Determinada perícia pela junta médica do TJTO esta não se realizou pela ausência sem justificativa do 
interditando e seu curador, ora autor. Intimada a Defensoria Pública para manifestar interesse no andamento do feito esta pediu 
o julgamento com as provas até então coletadas. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão do 
pedido. Relatados, decido. Não há vícios ou nulidades a serem declaradas, estando o feito apto a julgamento do mérito. Não há 
dúvida sobre a incapacidade do interditando, decorrente de esquizofrenia aguda, atingindo suas faculdades mentais de tal forma 
que o torna incapaz de gerir sua própria vida sem auxilio permanente de terceiros, conforme demonstra a documentação médica 
e a constatação pessoal do magistrado quando da audiência na qual se deu a tentativa de interrogatório do reclamado. No 
mérito, o pedido de curatela deve ser analisado à luz das disposições do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil: Art. 1.767. Estão 
sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Redação dada pela 
Lei nº 13.146, de 2015). Com efeito, ressai dessa norma que uma das causas de interdição é a impossibilidade da pessoa 
exprimir sua vontade, por causa permanente ou ainda que transitória. Todavia, com o advento da Lei nº 13.146/15 (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência), não se trata mais de pessoa absolutamente incapaz, mas sim relativamente, haja vista que a curatela 
se restringe a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e passa a ser uma medida extraordinária (art. 
851) sem, contudo, subtrair da pessoa sua autonomia para questões existenciais quando puderem exprimir sua vontade. Sobre o 
tema, a doutrina dispõe que: Em louvável opção garantista, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência confere ênfase à extensão da 
curatela: somente afeta os atos patrimoniais . Portanto, o curatelado sofre restrições para a prática de atos patrimoniais, 
reclamando a presença de representante ou assistente, a depender da extensão de sua curatela. Os atos de índole existencial 
podem ser praticados diretamente pela pessoa curatelada, independente de representação ou de assistência. (…) Os atos 
existenciais defluem da própria personalidade do titular, intrínsecos à sua humanidade. Por isso, a curatela somente alcança atos 
de índole econômica, como negócios jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a compra e venda, a doação, o 
empréstimo, a assunção de dívidas, a transferência de bens e direitos, etc. (FARIAS, Cristiano Chaves. CUNHA, Rogério 
Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). No caso 
em exame, constata-se que o interditando não possui condições de reger a si própria e administrar seus bens, necessitando de 
cuidados de terceiros, diante dos transtornos psiquiátricos apresentados. Demonstrado nos autos que o autor, Sr. Almir de 
Cirqueira Júnior, é irmão do Curatelando, e que este é portador de Esquizofrenia; Transtorno Obsessivo – Compulsivo e 
Transtornos Mentais devido ao uso do álcool – CID: F20.6 + F42 + F10, o que o torna funcional e cognitivamente impedido de 
reger plena e efetivamente sua vida civil, é de se confirmar a decisão liminar e tornar definitiva a interdição do requerido, 
consolidando a curatela ao requerente. Outrossim, não se mostra necessária a produção de outras provas, já que o conjunto 
probatório carreado aos autos é suficiente para o julgamento da lide e a pessoa que postula o exercício da curatela comprova ser 
sua filha (arq. 5 – mov. 1) e, portanto, legitimada para assumir tal encargo. Quanto aos limites da curatela, diante de toda prova 
dos autos acerca das condições da parte requerida, necessário que seja estabelecida em sua totalidade para as questões 
patrimoniais e negociais, mormente a administração de eventual benefício previdenciário, haja vista o estado de declínio 
cognitivo importante da parte, razão pela qual estabeleço o exercício da curatela em sua totalidade enquanto perdurar a 
incapacidade. Por fim, considerando-se a possibilidade de levantamento da interdição em caso de eventual remissão da doença 
mental, a fim de se evitar que a presente decisão se torne inócua com o passar do tempo, hei por bem não fixar prazo de 
duração, bem como entendo desnecessário delimitar os atos negociais e de disposição patrimonial sujeitos à curatela, vez que 
esta abrangerá a totalidade dos negócios jurídicos. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar a curatela em 
favor de CARLOS DIVINO GUEDES DE CIRQUEIRA, que deverá ser representada nos atos relacionados à administração do 
patrimônio e questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma consciente, enquanto perdurar a 
incapacidade. Nomeio curador ALMIR DE CERQUEIRA JÚNIOR, que não poderá de qualquer modo alienar ou onerar bens 
móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização judicial. Eventuais valores percebidos 
junto a entidade previdenciária e as rendas/proventos ou direitos hereditários em nome da curatelada deverão ser aplicados 
exclusivamente no seu tratamento, alimentação e bem-estar. Lavre-se o termo de curatela, constando as restrições acima, e 
intime-se o curador para prestar compromisso nos termos da lei. Dispensada a caução, ante a idoneidade moral do curador, com 
fulcro nas disposições do artigo 1.745, parágrafo único c/c artigo 1.781, do Código Civil. Em obediência ao disposto no artigo 
755, §3º, do Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, do Código Civil, promovam-se as publicações e os registros 
necessários. Consequentemente, decreto a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Isento a parte requerida de custas e honorários, na medida em que lhe concedo os benefícios da 
assistência judiciária. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os documentos necessários e arquivem-se os autos com as 
cautelas de estilo. Arraias, D.S. Eduardo Barbosa Fernandes. Juiz de Direito. 
 
Classe Judicial: AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CURATELA  COM PEDIDO LIMINAR 
Autos nº: 0002487-86.2018.8.27.2716    
Polo Ativo: ERENALDO JARDIM DOS SANTOS 
Polo Passivo: LAURECY DA SILVA CARDOSO 
Sentença: Cuidam os autos de substituição de curatela promovida por ERENALDO JARDIM DOS SANTOS em desfavor de 
LAURECY DA SILVA CARDOSO, de LENIZANE SILVA CARDOSO, todos qualificados.O Autor alega ser companheiro da 
interditada, cuja relação de convivência teria se iniciado no ano de 2012 e resultado em 4 filhos menores. O Requerente. afirma 
ser responsável por todos os assuntos referentes à interditada e que esta vive sob seus cuidados, assim como os filhos, que 
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dependem integralmente dele, diante da incapacidade da genitora. Por essa razão, requer a sua nomeação como Curador 
definitivo, substituindo a presente curadora LAURECY DA SILVA CARDOSO, irmã da interditada. Requereu, a título de 
antecipação de tutela, sua nomeação como curador, e, ao fim, a confirmação da tutela antecipada e sua nomeação definitiva. 
Relatório Social da família do Autor e da Interditada anexado aos autos, comunicando situação de alta fragilidade econômica, 
faltando à família produtos básicos de alimentação e higiene. Contestação em evento 24. Em suma, a Contestante alega que 
“vem desempenhando corretamente o encargo o que não da margem a substituição da curatela para o Autor, visto considerar 
que este não possui condições pessoais de exercer a curatela da interditada” eis ser ele ébrio e abusivo. Entretanto, “a 
Requerida não pretende mais exercer o múnus, diante da resistência da própria curatela”, mas, “há terceira pessoa interessada 
em exercer a curatela, que detém todas as condições para tanto, tratandose da mãe da interditada”. Requer a improcedência do 
pedido, “tendo em vista que este não possuir condições pessoais de administrar os cuidados para com a interditada”. 
Manifestação do Parquet de Dianópolis se manifestando contra o pedido autoral (evento 32). Avaliação Psicológica da Ré 
Laurecy pela CGEM, onde se concluiu que: “a Sra. Laurecy vem demonstrando os cuidados necessários como função de 
curadora, considerando sua condição psicológica. A Sra. Laurecy quer ser destituída deste encargo devido à agressividade da 
interditada. Destaca-se a existência da mãe da interditada a Sra. Maria Alice Silva Bezerra como possível curadora." Requereu 
futura avaliação da Sra. Maria Alice para verificar sua condição de possível curadora (evento 39). A Avaliação Social da Ré, 
também pela CGEM, foi juntada em evento 40, no qual concluiu “que a família afirma que Erenaldo faz uso de bebida alcoólica e 
não tem controle do orçamento da família”, sugerindo ao final pela escolha da Genitora Maria Alice como Curadora. Nova 
manifestação do Ministério Público de Dianópolis em evento 43, se manifestando dessa vez favoravelmente pela procedência do 
pedido de tutela antecipada. Decisão em evento 45 deferindo o pedido liminar, “destituindo a Sra. LAURECY DA SILVA 
CARDOSO do encargo de curadora especial da Interditada, nomeando o Sr. ERENALDO JARDIM DOS SANTOS para tal”. Ação 
n°0000049-53.2019.827.2716 de OPOSIÇÃO interposta pela Sra. Maria Alice contra o Autor Erenaldo. Manifestação do MP de 
Arraias, reiterando os termos da manifestação de evento 43 (evento 74). Esse é o relatório. Decido. I – FUNDAMENTOS 
PRELIMINAR Do Benefício de Assistência Judiciária à Ré Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 
pessoa natural, podendo o Juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 
pressupostos legais para a concessão de assistência judiciária. Ao ensejo, na hipótese dos autos há elementos que denotam a 
necessidade do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita à Requerida, em conformidade com a jurisprudência 
pátria. II – MÉRITO Verifico que a causa da substituição tem maior relevância no que tange à nobreza do pretendente, tendo em 
vista que a atual curadora não tem mais interesse em exercer este cargo. Pesa em favor do Autor estar residindo sob o mesmo 
teto com a interditada e a prole comum,  (i)n os termos do art. 1.775, do Código Civil; o cônjuge ou companheiro, não separado 
judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito; (ii) a proximidade com a interditada, uma vez que a 
Curadora atual reside em outro munícipio, não dispondo também de meio de locomoção próprio que lhe de fácil acesso à 
Curada; e (iii) a animosidade existente entre a Curadora e Interditada, conforme manifestado pela própria Sra. Laurecy. Faço uso 
aqui do parecer de evento 43 do Parquet, que elencou os pontos mais importantes dos relatórios da Assistentes Sociais: “O 
Laudo de Evento 36 atesta que o Requerente, Sr. Erenaldo Jardim dos Santos , "dispõe de elementos essenciais para assumir a 
responsabilidade de cuidar e zelar da requerida e dos filhos", e que a "requerida e os infantes têm uma ótima relação" com o 
mesmo. E diz mais, que o "Requerente não mede esforços para garantir o melhor para o cônjuge e as crianças, acompanhando 
a rotina de perto", "estabelecendo papel de desempenhar com responsabilidade a vida civil da senhora Leilizane e o benefício 
previdenciário, a fim de amenizar a vulnerabilidade econômica", o que se afigura essencial para o desenvolvimento de todos 
integrantes da família. Já o Laudo de Evento 37 indica que o Requerente "acompanha o cotidiano da família ajudando no que é 
preciso, tendo em vista que esse é um elemento essencial para assumir a responsabilidade de curador da companheira assim 
poderá amenizar as dificuldades econômicas da família". De se destacar que a proximidade do requerente em relação à rotina 
familiar e dificuldades a que todos passam, é elemento importante na definição de quem teria a melhor condição de gerir o 
orçamento familiar, inclusive o benefício a que tem direito a Sra. Lenizane Silva Cardoso. Além do que a interditada, Sra. 
Lenizane Silva Cardoso, relatou que quando o requerente administrava o seu benefício viviam melhor e não chegavam a passar 
fome.” É cediço que o dever do curador é zelar pelo bem-estar físico e emocional da pessoa interditada, de forma que possa 
viver com dignidade, apesar de suas limitações. O curador deve guardar a vida e a saúde do interdito, sendo isto, in casu, 
dificultado pelos problemas elencados acima. A curatela consiste no mister de zelar pela pessoa e bens do interditado, pelo que 
outro curador lhe deve ser nomeado. Se o primitivo não se incumbe de suas funções de forma satisfatória, como consequência 
impõe o dever ser afastado das funções. Na procura da melhor solução para o caso deve-se ter como objetivo precípuo a saúde 
e o bem-estar da curatelada sem se descuidar de seu patrimônio, ou seja, zelando-se para que e ele não seja objeto de 
dilapidação e/ou uso indevido e irregular. No caso dos autos constitui fato incontroverso que a Ré nem a Interditada tem 
interesse na continuação da situação atual, sendo o Autor a melhor opção disponível no momento, diante da habitação conjunta, 
laço afetivo, preservação da unidade familiar e vontade manifesta da Interditada. Entretanto, diante das graves acusações de 
ebriedade do Autor, e os relatórios sociais demonstrando a situação de alta vulnerabilidade social da Sra. Lenizane e família, 
imperioso determinar o acompanhamento da Interditada pelo Serviço Social mensalmente, relatórios devem ser encaminhados 
ao Ministério Público, guardião dos interesses dos incapazes, sempre que houver fato relevante capaz de ensejar alguma 
medida judicial de proteção a interditada. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do 
art. 487, inc. I, do CPC e DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA da interdita LENIZANE SILVA CARDOSO nomeando 
como novo curador da interdita o Sr. ERENALDO JARDIM DOS SANTOS, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar 
bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Conforme relatado 
supra, DETERMINO também o acompanhamento mensal da Interditada pelo Serviço Social, emitindo relatórios sociais que 
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devem ser encaminhados ao Ministério Público, guardião dos interesses dos incapazes, sempre que a situação encontrada 
determinar uma intervenção judicial. Expeça-se TERMO DE CURATELA DEFINITIVA, sendo que no referido termo, deverá 
constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 553 do Código de Processo Civil. Tendo em vista a notícia de 
oposição interposta em face do autor, conforme consta do relatório acima, determino a escrivania comunicar ao juízo de 
Dianópolis, com cópia da sentença aqui proferida, para que possa tomar as medidas que entender cabíveis naquela ação. 
Cumpra-se o disposto nos artigos 755 e 759 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Inscreva-se a presente 
sentença no Registro Civil, oficiando a Serventia Extrajudicial desta cidade. Publique-se o ato, conforme determinação expressa 
no artigo 755, § 3° do CPC. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 
que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil. Em razão de ser a 
Ré beneficiária da justiça gratuita, esses valores só poderão ser cobrados da mesma se houver modificação em seu estado 
econômico no prazo de até 05 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da decisão que os certificou, nos termos do artigo 
98, parágrafo 3° do Código de Processo Civil. P.I. Cumpra-se. Arraias - TO, data e hora do sistema eletrônico. EDUARDO 
BARBOSA FERNANDES. Juiz de Direito. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara cível e família 

Editais de inscrições de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 

  
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, 
que por este Juízo e Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível, tramita o Processo nº 0001859-
63.2019.8.27.2716 de Interdição, tendo como Requerente DIRANI PEREIRA BONFIM, com referência à interdição de AXLEY 
PEREIRA VIANA BARBOSA; e nos termos da Sentença proferida pelo Juiz de Direito desta Comarca, datada de 04/03/2021, foi 
decretada a interdição de AXLEY PEREIRA VIANA BARBOSA, e nomeado(a) como curador(a), DIRANI PEREIRA BONFIM. 
Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 24 do mês de maio do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de 
Santana, Técnico(a) Judiciário(a), o digitei 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
  
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0000313-02.2021.8.27.2716 de Inventário, tendo como Requerente(s) ROZECLÉIA ALVES MELO PÓVOA e 
Requerido(s) ETIENNE RODRIGUES POVOA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de 
costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os interessados ausentes e desconhecidos, para querendo 
no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Dianópolis-TO, aos 16 dias do mês de junho do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), 
digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
  
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0001864-85.2019.8.27.2716 de Procedimento Comum Cível, tendo como Requerente(s) FABIANO DE AGUIAR FRECERO 
e FABIANO DE AGUIAR FRECERO e Requerido(s) BRF S.A.. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no 
lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, BRF S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
01.838.723/0470-00, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Dianópolis-TO, aos 25 dias do mês de maio do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) 
Judiciário(a), digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
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nº 0000368-50.2021.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, tendo como 
Requerente(s) MARCIA DA SILVA FREIRE e RANGEL SILVA RODRIGUES e Requerido(s) TIAGO RODRIGUES LIMA. 
Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da 
Justiça, CITA, TIAGO RODRIGUES LIMA, brasileiro, solteiro,  ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os 
termos da presente ação, bem como, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, sob pena de revelia. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 08 dias do mês de junho do ano de 2021. Eu, Rosicleia 
Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO N.° 0002689-86.2020.8.27.2718 
O Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de Direito Titular desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei etc...FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que neste Juízo corre seus trâmites legais, uma Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo n.º 0002689-86.2020.8.27.2718, que o 
Ministério Público desta Comarca move contra o acusado WALISSON FERNANDES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
desocupado, nascido aos 26/11/1995, filho de Judite Pereira, residia na rua Dorvilê de Sousa, próximo ao Bar do Boy, S/N°, 
Bairro de Areia, Babaçulândia/TO, o qual atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou 
sua CITAÇÃO para, nos termos dos artigos 361 e 363, § 1º, do Código de Processo Penal, para responder à acusação, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, como preceitua artigo 396 do mesmo Diploma Legal, ato no qual poderá alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas. Fica advertido de que caso não compareça nem constituía 
advogado/defensor para patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o curso do lapso prescricional, podendo este 
juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar sua prisão 
preventiva, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Filadélfia, no Fórum da Comarca, 
localizado na Av. Prefeito Wilson Martins de Castro, 351, Q-57, centro, Filadélfia-TO. O prazo para a defesa começa a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. 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 Filadélfia, Estado do Tocantins, aos 
28 de junho de 2021. Eu, Flávio Moreira de Araújo, Técnico Judiciário, digitei e conferi. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO 
DE LIMA - Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000223-90.2018.8.27.2718 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei etc... FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que faz por este meio 
a INTIMAÇÃO do acusado Raimundo Nonato Lima dos Santos, brasileiro, solteiro, pescador, natural de Estreito-MA, filho de 
Osmar Rodrigues dos Santos e Bernardina Souza Lima, nascido aos 14.04.1989, RG n° 1019368 SSP-TO, residente no 
Acampamento Barra do Rio Arrais, Zona Rural, Babaçulândia-TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
da SENTENÇA CONDENATÓRIA do evento 89, dos autos da Ação Penal – Procedimento Ordinário n.º 0000223-
90.2018.8.27.2718, ficando por isso, intimado da sentença do teor seguinte: “...Dispositivo (art. 381, IV e V do CPP). Ante o 
exposto, julgo procedente em parte a denúncia para condenar apenas a pessoa de RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS, 
como incurso nas sanções dos art. 14 da Lei n. 10.826/2003,  ficando não só ele absolvido da imputação do crime de ameaça, 
como também o segundo acusado, JOSE ITAMAR BARBOSA DA SILVA, absolvido de todas as imputações. A fixação da pena, 
o regime inicial de cumprimento de pena e as substituições penais cabíveis, se aplicáveis, serão desenvolvidas em 05 (cinco) 
fases a seguir expostas e individualizadas: INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PARA O CONDENADO RAIMUNDO NONATO LIMA 
DOS SANTOS QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - Primeira fase - Da fixação da 
pena base (art. 59 do CP) Atendendo as 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal temos: 1º 
Circunstância judicial - Culpabilidade - Não desfavorável - Trata-se de um juízo de reprovação que recai sobre o agente. Esta 
circunstância judicial não pode ser considerada em desfavor do acusado em razão do fato não ter ultrapassado o disposto em 
seu tipo penal; 2º Circunstância judicial - Antecedentes - Favorável - Maus antecedentes tem aquele que tem contra 
sim sentença penal condenatória sem força mais de gerar a reincidência. Assim, esta circunstância judicial é favorável ao 
condenado, pois não há registro nos autos de qualquer condenação penal anterior, sem o condão de gerar a reincidência; 3º 
Circunstância judicial - Conduta social - Não desfavorável - Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, família, 
amigos, trabalho. Esta circunstância judicial não é desfavorável ao condenado já que não há nos autos qualquer prova em 
sentido contrário; 4º Circunstância judicial - Personalidade do agente - Não desfavorável - É o caráter de uma pessoa 
humana, sua índole, seu temperamento. Esta circunstância judicial não é desfavorável ao condenado, por não haver elementos 
seguros em sentido contrário; 5º Circunstância judicial - Motivos do crime - Não desfavorável - É o que moveu o agente para sua 
prática. Esta circunstância judicial não é desfavorável ao condenado por não haver elementos nos autos à justificar um 
agravamento da pena; 6º Circunstância judicial - Circunstâncias do crime - Não desfavorável - É o modo de agir do criminoso, 
que influenciando na gravidade de delito não compõe o tipo penal. Não encontro elementos fáticos a justificar um agravamento 
da pena; 7º Circunstância judicial - Consequências do crime - Não desfavorável - São os efeitos da conduta praticada na vítima. 
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Não encontro elementos fáticos a justificar maior apenação além da própria existência do crime; e 8º Circunstância judicial - 
Comportamento da vítima - Não desfavorável - Aqui busca-se saber se houve ou não uma possível provocação da vítima. Como 
a vítima do crime é a coletividade de forma genérica, não há como desvalorar. Deste modo, e considerando a amplitude penal 
das sanções previstas, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) 
do salário mínimo nacional vigente à época do fato. - Segunda fase - Das circunstâncias atenuantes e agravantes (art. 61 a 66 do 
CP) Não vislumbro presente nenhuma das circunstâncias agravantes do art. 61 do Código Penal, e nem as atenuantes do art. 
65, motivo pelo qual a mantenho como se encontra em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, a razão de 1/30 (um 
trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época do fato. - Terceira fase - Das causas de diminuição e de aumento E por 
inexistir previsão legal de causas de aumento ou de diminuição de pena, a torno definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 30 
(trinta) dias multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época do fato. - Quarta fase - Regime 
inicial de cumprimento de pena (art. 33 do CP)  Porém, observo que RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS ficou 
cautelarmente preso entre os dias 08.01.2018 e 12.01.2018 ou seja, por 04 (quatro) dias, período tempo a detrair quando do 
cumprimento da pena, bem como o autoriza a iniciar o cumprimento de pena no regime aberto, nos moldes do art. 33, § 
2º, alínea "c" do CP. Registro o regime fechado está reservado aos condenados à pena privativa de liberdade que supere 8 (oito) 
anos, o regime semiaberto aos condenados a penas que superem 4 (quatro) anos, mas não excedam 8 (oito) anos, e o regime 
aberto àqueles cuja pena não supere 4 (quatro) anos, embora possa o juiz fixar regime mais gravoso mesmo fora desses limites 
a depender das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme autorizado pelo §3º do art. 59 do CP. - Quinta fase 
- Da substituição da pena privativa de liberdade e do "Sursis" (art. 44 e 77 do CP) É possível a substituição da pena privativa de 
liberdade aplicada por penas restritivas de direitos, se a pena aplicada não for superior a 04 (quatro) anos e o crime não tiver 
sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, desde 
que o sentenciado não seja reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal assim o 
permitam.  Nesta perspectiva, entendo cabível a substituição, motivo pelo qual a substituo por duas restritivas de direitos, sendo 
uma de prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena imposta e outra de prestação pecuniária no valor de 03 (três) 
salários mínimos nacional vigente à época do fato. - Sexta fase - Do direito de recorrer em liberdade. Por não ser efeito 
automático da condenação o recolhimento à prisão (art. 597 do CPP), só será admissível se presentes os motivos ensejadores 
da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, e desde que se trate de crime  doloso punido com pena privativa de 
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se trate de condenado reincidente por crime doloso; ou seja caso de 
descumprimento medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, e visando resguardar:.. Assim, e considerando a pena aplicada concedo 
ao sentenciado RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS o direito de recorrer em liberdade provisória desde que cumpra as 
seguintes condições judiciais: a) comparecimento a audiência admonitória a ser designada; b) proibição de acesso a arma de 
fogo; c) não praticar crime; e d) manter atualizado seu endereço no processo. SUMÁRIO DAS CONDENAÇÕES E CONDIÇÕES 
JUDICIAIS IMPOSTAS PARA O CONDENADO RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS. Ante as condenações acima fica 
assim o sumário das condenações para o condenado quanto a pena aplicada, regime inicial de cumprimento, substituições das 
penas, suspensão processual, detração e condição para recorrer em liberdade:  RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS ficou 
então condenado a uma pena final, já deduzido o tempo de prisão cautelar, de 01 (um) ano, 11 (meses) e 26 (vinte e seis) dias 
de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da 
pena imposta, e uma prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos nacional vigente à época do fato, além da pena 
de multa de 30 (trinta) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época do fato, podendo 
recorrer em liberdade, mediante condições judiciais acima expostas. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS FINAIS. Esta sentença 
deverá ser publicada no sistema processual eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (art. 389 do CPP), bem 
como deverá ser dela intimado pessoalmente o sentenciado, por mandado de oficial de justiça (art. 392), 
e intimados eletronicamente o Ministério Público autor, e a defesa do sentenciado, todos com prazo comum de 05 (cinco) dias 
corridos (art. 593), observando o prazo em dobro em favor da Defensoria Pública, se presente (inciso I do art. 89 da Lei 
Complementar n. 80/1994). Havendo recurso de qualquer das partes, intimar a parte adversa para contrarrazões, em seguida 
elaborar certidão quanto ao início e fim dos prazos de que dispunham para recorrer e quando as peças foram apresentadas, 
fazendo só então conclusão para análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. Não havendo recursos, adotar os 
seguintes procedimentos: a) certificar o trânsito em julgado; b) lançar o nome do condenado no rol dos culpados (art. 393, II do 
CPP); c) oficiar o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado, para fins de suspensão dos 
seus direitos políticos pelo tempo da pena aplicada (art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 18 da Resolução n. 
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça); d) elaborar a Guia de Recolhimento Definitivo, na forma do art. 674 do CPP e art. 2º 
da Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, e proceder ao cadastramento da execução penal no Sistema 
Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, na forma da Portaria n. 857, de 24 de abril de 2019, do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins; e) alimentar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0, na forma da Res n. 251/2018 do 
Conselho Nacional de Justiça; f) conferir se há valores, bens, armas, drogas, veículos ou outros objetos apreendidos e 
vinculados a este processo procedendo as suas destinações, em especial arma de fogo (art. 25 da Lei n. 10.826/2003), 
procedendo na forma contida na decisão de recebimento da denúncia e atento ao que dispõe o art. 133 do Código de Processo 
Penal quanto ao perdimento de bens; g) conferir se foram recolhidas as custas processuais e taxa judiciária, remetendo à 
Diretoria Financeira do TJTO os dados da pessoa obrigada, na forma do Provimento n. 09/2019 da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Tocantins, caso não tenha sido aqui concedido a gratuidade processual. Defiro de ofício a gratuidade processual 
em favor da pessoa condenada, na forma do art. 1º da Lei n. 1.060/1950; h) em havendo fiança recolhida, e nos termos do art. 
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336 do CPP, servirá ao pagamento, ainda que parcial, das custas processuais, e, caso tenha sido ao condenado deferida a 
gratuidade processual, servirá ao pagamento da prestação pecuniária ou da pena de multa. Tudo cumprido, proceda-se a baixa 
definitiva. Filadélfia - TO, 14 de maio de 2021. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de direito”. Para que 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins e afixado uma via no placar do Fórum local. Filadélfia, 28 de junho de 2021. Eu, Flávio Moreira 
de Araújo, Técnico Judicário, digitei e conferi. Filadélfia, 28 de junho de 2021. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - 
Juiz de Direito. 
 

GURUPI 
Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOSE LOPES FERREIRA- CPF/CNPJ: 597.152.941-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018654-68.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 99488, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 135,17 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: PLACIDO CARVALHO DA SILVA- CPF/CNPJ: 243.495.181-34, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018942-16.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 17670, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 59,54 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS 
) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. 
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, 
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MOTA E ARAUJO LTDA-ME,- CPF/CNPJ: 15.627.892/0001-22, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018835-69.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 15857, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 259,32 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
   
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: UNICIDADE ADM. INCORPORACAO CONSTRUCAO E COMERCIO- 
CPF/CNPJ: 47.606.165/0004-18, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0020844-04.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa No (S). 20518, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 560,85 (QUINHENTOS E 
SESSENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
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oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. 
Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOVELINO PINTO CERQUEIRA- CPF/CNPJ: 017.504.371-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0020435-28.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 30429, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 354,63 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E 
TRES CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que 
será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de 
Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FRANCISCA BARROS DEODATO- CPF/CNPJ: 529.423.091-72, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0014239-42.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 7096, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 156,74 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO 
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: CARLOS BAUER RODRIGUES- CPF/CNPJ: 117.701.201-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5008223-55.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 122401, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 888,55 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. 
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, 
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: SUSILEI MARTINS DE SOUZA JACOME- CPF/CNPJ: 07.823.379/0001-
89, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0022102-49.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20156, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 501,17 (QUINHENTOS E UM REAIS E DEZESSETE 
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JURANI LOPES GONZAGA- CPF/CNPJ: 628.593.401-06, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5010765-46.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000126110, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 224,37 (Duzentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FABIOLA DONATO LEANDRO MARRA- CPF/CNPJ: 702.405.401-82, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5007692-66.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000123819, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 734,52 (Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta 
e Dois Centavos  que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que 
será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de 
Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 500005545.2005.827.2722– EXECUÇÃO FISCAL  
Chave Processual: 252267316613 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: XARA & GOMES DA SILVA LTDA  ME, CNPJ n.º 01.663.257/000277 
Executado LEONIDAS FERNANDES DE MELO  CPF: 185.949.301-78 
FINALIDADE: Proceder com as formalidades legais a INTIMAÇÃO dos executados ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO 
SABIDO, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema SisbaJud, comprovante de detalhamento 
de Ordem de Bloqueio de Valores (ev.60) para, querendo, apresentar Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. ADVIRTA(M)-SE 
o(s) executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s) bloqueado(s) será 
convertida em penhora, ficando automaticamente ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, dispensando-se 
nova intimação. Cumpra desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. Gurupi/TO 1° de julho de 2021. Doutor Nassib 
Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor da Vara, o 
digitei, conferi e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 5000049-09.2003.8.27.2722– EXECUÇÃO FISCAL  
Chave Processual: 325775318213 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: COMERCIAL MEDIO NORTE DE CEREAIS LTDA - ME 04.513.475/0001-32, CNPJ n.º 04.513.475/0001-32 
Executado ADILSON FACUNDES DA SILVA CPF: 862.277.691-34 
FINALIDADE: Proceder com as formalidades legais a INTIMAÇÃO dos executados ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO 
SABIDO, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema SisbaJud, comprovante de detalhamento 
de Ordem de Bloqueio de Valores (ev.64) para, querendo, apresentar Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. ADVIRTA(M)-SE 
o(s) executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s) bloqueado(s) será 
convertida em penhora, ficando automaticamente ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, dispensando-se 
nova intimação. Cumpra desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. Gurupi/TO 1° de julho de 2021. Doutor Nassib 
Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor da Vara, o 
digitei, conferi e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 5000014-83.2002.8.27.2722– EXECUÇÃO FISCAL  
Chave Processual: 831538974712 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: ANAIR DA SILVA GONCALVES CPF: 16758528120 
FINALIDADE: Proceder com as formalidades legais a INTIMAÇÃO dos executados ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO 
SABIDO, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema SisbaJud, comprovante de detalhamento 
de Ordem de Bloqueio de Valores (ev.23) para, querendo, apresentar Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. ADVIRTA(M)-SE 
o(s) executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s) bloqueado(s) será 
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convertida em penhora, ficando automaticamente ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, dispensando-se 
nova intimação. Cumpra desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. Gurupi/TO 1° de julho de 2021. Doutor Nassib 
Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor da Vara, o 
digitei, conferi e subscrevi. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1584/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 30 de junho de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
A Dr.ª EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.  
CONSIDERANDO a grande demanda de serviço nesta Diretoria e que a Secretária titular, GERLÂNIA FIGUEIREDO DE 
OLIVEIRA, está prestes a sair de licença maternidade. 
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 VIRGÍNIA COELHO DE OLIVEIRA, Técnica Judiciária de 1ª Instância, matrícula n° 234261, para 
desempenhar suas funções na Diretoria do Foro da Comarca de Gurupi-TO, a partir de 05 de julho de 2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

Juizado especial criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS) 
O DR. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, MM. Juiz de Direito, em substituição automática, do Juizado Especial Criminal da 
Comarca de Gurupi - TO, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Criminal, se processam os termos dos autos nº 00164752520198272722, que 
a Justiça Pública move contra JOELMA EVANGELISTA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 19/09/1979, filha de 
Leticia Evangelista dos Santos, portadora do RG nº 778.053 e do CPF nº 034.131.311-41, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso nas sanções do art. 129 do CPB. E, como não foi encontrada para ser citada pessoalmente, 
fica CITADA, pelo presente edital, da Denúncia ofertada nos autos acima descritos e INTIMADA da audiência de instrução 
designada para o dia 19/07/2021, às 13:00 horas, devendo comparecer acompanhada de advogado e, na falta deste, ser-lhe-
á designado Defensor Público (art. 68 da Lei nº 9.099/95).  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi-TO. Eu, 
Cláudia Romão Nicezio, Escrivã, digitei e afixei cópia do presente edital no placard do Foro local. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS) 
O DR. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, MM. Juiz de Direito, em substituição automática, do Juizado Especial Criminal da 
Comarca de Gurupi - TO, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Criminal, se processam os termos dos autos nº 00118111420208272722, que 
a Saúde Pública move contra JOSÉ SIDICLEY CARDOSO DE ALMEIDA, brasileiro, união estável, nascido aos 05/08/1980, filho 
de Joana Cardoso de Almeida, portador do CPF nº 028.087.251-83 e do RG nº 332.553 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/06. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, 
fica CITADO, pelo presente edital, da Denúncia ofertada nos autos acima descritos e INTIMADO da audiência de Proposta de 
Suspensão Condicional do Processo designada para o dia 19/07/2021, às 14:00 horas, devendo comparecer acompanhado de 
advogado e, na falta deste, ser-lhe-ão designado Defensor Público (art. 68 da Lei nº 9.099/95).  DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Gurupi-TO. Eu, Cláudia Romão Nicezio, Escrivã, digitei e afixei cópia do presente edital no placard do Foro local. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
EDITAL de Citação de eventuais terceiros interessados, incertos e desconhecidos com prazo de 20 (vinte) dias para 
conhecimento da ação e para, querendo, contestarem o pedido inicial ou manifestarem-se nos autos (NCPC, art. 257, III c/c art. 
259, I), observadas as disposições do item supra. Ação de Usucapião proposta por JOELSON DE SOUZA MARIANO, brasileiro, 
solteiro, lavrador, inscrito no CPF: 050.376.501-51 e RG nº 1077851 SSP/TO, e JOSÉ DE NATAL MARIANO DOS SANTOS, 
brasileiro, divorciado, lavrador, portador do CI/RG n° 370.1040 SSP/TO e inscrito no CPF/MF n° 928.557.411-49 e ANTÔNIO 
ALVES VILANOVA e RAIMUNDA ALVES VILANOVA, representados pelos herdeiros e sabidos sendo Julia Alves Lopes, 
brasileira, viúva, aposentada, portadora da RG Nº 1.144.853.870 SSP/GO e CPF: 766.102.501-97 aos termos do processo 
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0002073-67.2018.827.2723 chave 934159592618. Despacho/decisão judicial de evento 42. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça e fixado na portaria do Fórum, local de 
costume. Flavyene Cruz Lucena Costa, Servidora de Secretaria do Cartório de Família, Infância e Juventude, Cível e Juizado 
Especial Cível, digitei e subscrevi. Matricula 353001. Itacajá, 01 de julho de 2021. 
                
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saberá todos os interessados,que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns)penhorado(s), na seguinte forma: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 08 de julho de 2021, com encerramento às 13h00min. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data   LEILÃO: dia 08 
de julho de 2021, com encerramento às 16h00min, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (60% do valor da avaliação). Para 
cada lance recebido a partirdos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: Através do site 
www.dmleiloesjudiciais.com.br.PROCESSO Nº.0001826-80.2018.827.2725 de Carta Precatória Cível em que é Requerente 
UNIÃO FEDERAL e Requerido MARCORÉLIO GONÇALVESTOLENTINO – CIMENTO TOLENTINO (CNPJ: 06.127.085/0001-
50);MARCORÉLIO GONÇALVES TOLENTINO (CPF: 554.027.806-25).CDA: (SE HOUVER)BEM(NS): 01 (um) Veículo, 
marca/modelo GM Chevrolet Astra Sedan Confort, placas:HDM-8102, ano/modelo 2004/2005; Chassi: 9BGTT69W053111687; 
Renavam:00831483479, cor prata, em péssimo estado de conservação, pintura bastante danificada, vários arranhados, mas 
funcionando.(RE)AVALIAÇÃO: R$ 9.000,00 (nove mil reais), em 30 de outubro de 2017.**Avaliação sujeita a atualização até a 
data da alienação por índice oficial de apuração dacorreção. DEPOSITÁRIO: MARCORÉLIO GONÇALVES TOLENTINO. 
Avenida A, nº 635, Miracema do Tocantins/TO. ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/TO. O arrematante declara estar ciente 
de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que 
poderão causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável 
pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção 
do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz 
que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto 
a equipe do leiloeiro. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 29.962,03 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e 
três centavos), em 08 de julho de 2017.LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017.COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: Havendo acordo, a comissão devida será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pelo 
executado. Em caso de arrematação, 5%(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante. Em 
havendo extinção por pagamento, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito ou da avaliação – o que for 
menor – a ser pago pelo executado.**Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro 
dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da 
expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, -se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas 
condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de 
melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do 
CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao 
pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais 
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da 
Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão 
do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) 
será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao 
Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, 
impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação 
do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão.**Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA.PARCELAMENTO COM BASE 
NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não 
inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I eII, do CPC, 
nas seguintes condições:1.Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses; 2.Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) 
meses;3.Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$1.000,00 cada;4.Imóveis e 
veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5.Caução para imóveis: Será 
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garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no 
momento do registro da carta de arrematação; Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de 
caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou 
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo 
apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e 
posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação;7.Sanções em caso de 
atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
10% (dez por cento)sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos 
em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o 
fiador remissos; 8.Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao 
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem 
pretender arrematar dito(s) bem(ns),poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do 
primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de 
até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 
realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte 
e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os 
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer 
outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo 
cabível qualquer reclamação posterior .Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, 
por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se 
houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo 
infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será 
procedida a venda direta do(s)mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa dias) dias nas mesmas condições determinadas para o2º 
leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. 
Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o 
prazo final. INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s)MARCORÉLIOGONÇALVES TOLENTINO – CIMENTO 
TOLENTINO, na pessoa de seu representante legal e MARCORÉLIO GONÇALVES TOLENTINO e seu cônjuge se casado for, 
bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no 
caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os 
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) 
bem(ns),poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) 
de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 
903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para 
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO EPASSADO nesta Cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do 
Tocantins. Miracema do Tocantins (TO), 21 de junho de 2021. ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO Juiz de Direito. 
  
  
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0000624-10.2014.827.2725, Ação Procedimento Comum Cível, onde 
figura como requerente ZACARIAS ARAÚJO RODRIGUES e requerido MARCELO SOUZA CASTRO, virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por este fica devidamente CITADO:MARCELO SOUZA CASTRO, brasileiro, casado, mecânico, 
estando em lugar incerto e não sabido, para contestar a ação no prazo de 15 dias. DESPACHO: "DEFIRO o pedido de citação 
editalícia, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias 
autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05(cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando 
(NCPC, art.258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. Em caso de 
não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses do requerido citado por edital, a 
Defensoria Pública do Estado do Tocantins na pessoa do Defensor Público Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves, nos 
termos do art. 72, II do NCPC.INTIME-SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo 
legal (NCPC, art. 186).INTIME-SE. CUMPRA-SE.". E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que 
será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Miracema do Tocantins,26/10/2019. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS DOS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0000565-75.2021.8.27.2725, Ação de Demarcação/Divisão, onde figura 
como requerente ELSA AUXILIADORA DUARTE ROSA e ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ROSA e requerido LUIS CARLOS DA 
CONCEICAO JULIAO, JOSE AROLDO JACOMO DO COUTO, BRUNO EMANUEL LAGES SEREJO e ABILIO LOPES DE 
ALMEIDA JUNIOR, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este ficam devidamente CITADOS: Os terceiros interessados, 
incertos e desconhecidos, em lugar incerto e não sabido, dos termos da petição inicial e para contestar a ação no prazo de 15 
dias, à contar da data da publicação. Tendo como objeto uma fração de terras constituída pela área total de 349.68,48 hectares 
denominada Fazenda Tatu, representada pelo lote rural07-A, Loteamento Todos os Santos situado, no municípiode 
Miracema/TO. DESPACHO: "Citem-se os requeridos para contestarem a ação no prazo de 15 dias. Expeçam-se editais, 
conforme o artigo 576,§ único do CPC. Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Miracema do Tocantins, 30 de março de 2021". ". E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no 
lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins, DATA 02 de junho de 
2021. Eu, Maria Sebastiana Galvão da Silva, Servidor Judicial, o digitei. 
 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00105653520158272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: VALDEVAN BILISARIO DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) VALDEVAN BILISÁRIO DA SILVA, brasileiro, casado, mecânico, filho de Bento Bilisario da Silva e de Maria 
da Costa da Silva, nascido aos 06/04/1971, residente na Avenida I, Quadra 127, lote 13, Aureny III, nesta Capital, fone: 63 8425-
5589, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA 
proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0010565-35.2015.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO: Trata-
se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Valdevan Bilisário da Silva, pela 
prática da conduta descrita no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, pelos fatos assim narrados na peça 
exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os autos que no dia 24/01/2015, na Avenida Theotônio Segurado, próximo a 
Faculdade Católica do Tocantins, nesta Capital, Valdevan Bilisário da Silva conduzia veículo automotor com capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo que apresentava sinais que indicavam a alteração dessa 
capacidade. Consta que o denunciado se envolveu em um acidente de trânsito fugiu do local e a polícia foi acionada para 
localizá-lo nas imediações da Faculdade Católica na Avenida Teotônio Segurado. Os policiais conversaram com o denunciado e 
por duas oportunidades convidaram-no a realizar o teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro), porém o denunciado 
se negou. Contudo, os policiais perceberam nele sinais de embriaguez alcoólica, tais como odor de álcool no hálito, frases 
desconexas e com dificuldades em andar. O denunciado foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos de 
praxe. [...] A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2015 (evento 4). Houve citação do acusado via carta precatória n. 
00059618820168272731 (evento 7). Foi apresentada resposta à acusação (evento 55). O Ministério Público ofereceu proposta 
de suspensão condicional do processo (evento 57), que foi aceita e homologada (00024167320178272731, evento 15). Por 
descumprimento das condições, o Ministério Público requereu a revogação da suspensão (evento 73), o que foi deferido pelo 
juízo (evento 75). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado 
inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 11/6/2021 (evento 118). Foi decretada 
a revelia do acusado. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. TEN/PM Nazaré 
Milson Nunes de Araújo. Não se recordou da abordagem, porque já faz tempo.  2. PM Andressa Oliveira Sonego. Não se 
recordou dos fatos. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou 
pela absolvição por falta de provas. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição por 
insuficiência de provas. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Presentes os pressupostos processuais e as 
condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da 
demanda. Finda a instrução processual, concluo que não há provas suficientes para condenação. O artigo 306 do Código de 
Trânsito Brasileiro está assim disposto: Art. 306.  Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, 
multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1o  As condutas 
previstas no caput serão constatadas por: I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual 
ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora. O acusado recusou a realização do teste de etilômetro/bafômetro. Em que pese constar a 
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Requisição n. 105/2015 - E, onde a autoridade policial requisitou exame para verificação de embriaguez (evento 1, 
P_FLAGRANTE1, p. 12, do IP), o laudo não foi juntado ao inquérito. Somado a isto, as testemunhas que depuseram em juízo 
não se recordaram da ocorrência.  É salutar relembrar que os depoimentos prestados no inquérito policial são meros elementos 
informativos, tornando-se prova e podendo ser utilizados para embasar eventual condenação apenas se forem confirmados em 
juízo, conforme preleciona o artigo 155 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Diante disto, entendo não 
haver prova suficiente da materialidade do delito, devendo a dúvida favorecer o acusado, conforme princípio in dubio pro reo. 3. 
DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver Valdevan Bilisário da Silva, com fundamento no 
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Intimo as partes para tomarem ciência. Ao cartório para proceder às 
baixas necessárias nos sistemas, como INFOSEG. O valor recolhido a título de fiança (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 7, do IP) 
deverá ser restituído, assim como eventuais bens apreendidos, nos termos do Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Remeto os 
autos à SECRIM para expedir o que for necessário. Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. 
Palmas/TO, 21/06/2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Ficando intimado ainda, para informar seus dados 
bancários à escrivania deste juízo, visando à restituição do valor recolhido como fiança. Palmas, aos 30/06/2021. Eu, HEITTOR 
VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00465404520208272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: HÉLIO NASCIMENTO SOUSA 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) HÉLIO NASCIMENTO SOUSA, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido em 23 de setembro de 2000, 
natural de Grajaú-MA, filho de Nélio Machado de Sousa e Raimunda Oliveira Nascimento Sousa, inscrito no CPF nº 062.973.701-
09?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida 
nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0046540-45.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1-RELATÓRIO: O Ministério 
Público denunciou GERSON JÚNIOR GOMES RIBEIRO,  brasileiro, solteiro, desocupado, nascido em 03 de setembro de 1999, 
natural de Palmas-TO, filho de Gessé da Silva Ribeiro e Luziene Florentina Gomes, inscrito no CPF nº 074.417.011-71, e HÉLIO 
NASCIMENTO SOUSA, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido em 23 de setembro de 2000, natural de Grajaú-MA, filho de 
Nélio Machado de Sousa e Raimunda Oliveira Nascimento Sousa, inscrito no CPF nº 062.973.701-09, residente no Setor Morada 
do Sol II, Palmas-TO1, com base nos seguintes fatos: 1º FATO: Consta dos Autos de Inquérito Policial que na data de 30 de 
janeiro de 2020, por volta das 21h30min, na Quadra 904 Sul, Plano Diretor Sul desta Capital, os denunciados agindo 
voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seus atos, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego 
de arma de fogo, subtraíram para si: 01 veículo automotor, tipo motocicleta, marca Yamaha, modelo Crypton, cor vermelha, placa 
MXG-4793; em prejuízo das vítimas Érica Gomes Vieira e Niki Lauda Dias de Sousa (conforme Auto de Exibição e Apreensão e 
Termos de Declarações constantes do evento 1 do IP).  Exsurge dos autos investigatórios que na data e horário acima descritos, 
as vítimas conversavam tranquilamente em frente a residência de uma delas, momento em que foram surpreendidas com a 
chegada de dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo os ora denunciados, montados em uma motocicleta e 
anunciando o assalto.  Ato contínuo, visando concretizar seus intentos criminosos, enquanto um dos autores do crime 
permaneceu montado no veículo automotor em que eles se locomoviam, dando apoio à fuga, o outro comparsa foi em direção às 
vítimas e, já com uma arma e de fogo em punho, apontado-a em direção daquelas, exigiu que as mesmas entregassem seus 
pertences. Extrai-se do feito que a vítima Érica Gomes chegou a arremessar sua carteira contendo documentos e objetos 
pessoais para cima do telhado da casa onde estavam, impedindo assim que tais objetos fossem levados. Naquele instante, 
diante de tal atitude da vítima, um dos inculpados bradou para que seu comparsa (aquele que estava armada) atirar na vítima, 
ocasião em que Érica Gomes saiu correndo, abandonando sua motocicleta para trás. Ao perceberem que a vítima havia deixado 
sua motocicleta Yamaha Crypton, cor vermelha, placa MXG-4793, com as chaves, um dos inculpados montou no veículo e a 
levou consigo, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada e comunicada dos fatos. 2º FATO: Consta dos Autos de 
Inquérito Policial que na data de 30 de janeiro de 2020, por volta das 21h30min, na Quadra 1006 Sul, Plano Diretor Sul desta 
Capital, os denunciados agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seus atos, mediante violência e grave 
ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair para si: aparelhos telefônicos celulares e pertences 
pessoais em prejuízo das vítimas Pedro Henrique Silva dos Santos, Júlio César Araújo Teixeira, Lucas Gomes e Airton de tal 
(conforme Termos de Declarações constantes do evento 1 do IP); só não conseguindo seus intentos criminosos por 
circunstâncias alheias às suas vontades. Exsurge dos autos investigatórios que na data e horário acima descritos, as vítimas 
conversavam tranquilamente na praça da Quadra 1006 Sul, momento em que foram surpreendidas com a chegada de dois 
indivíduos, posteriormente identificados como sendo os ora denunciados, montados em uma motocicleta e anunciando o assalto. 
Ato contínuo, visando concretizar seus intentos criminosos, enquanto um dos autores do crime permaneceu montado no veículo 
automotor em que eles se locomoviam, dando apoio à fuga, o outro comparsa foi em direção às vítimas e, já com uma arma e de 
fogo em punho, apontado-a em direção daquelas, exigiu-lhes que entregassem seus telefones celulares e demais pertences, 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4992 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2021 37 

 

 
 

bem como tentou efetuar um disparo com a arma de fogo, porém o armamento teria falhado. Extrai-se do feito que as vítimas, 
temendo por suas integridades físicas, saíram em disparada para direções diversas, frustrando as pretensões dos meliantes, os 
quais teriam se evadido rapidamente do local A Polícia Militar foi acionada e comunicada dos fatos. Munidos com as 
características dos autores do crime e da motocicleta utilizada por eles, os castrenses empreenderam diligências com o escopo 
de localizá-los e abordá-los, obtendo êxito pouco tempo depois. Apurou-se que os denunciados foram localizados, perseguidos e 
detidos pelos policiais militares quando trafegavam (após terem adquirido, ou recebido) com a motocicleta Yamaha Factor YBR 
125cc ED, cor preta, placa MXF-4837 (com ocorrência de furto – BO nº 008128/2020), pela Quadra 1106 Sul.  Durante a 
abordagem, os denunciados foram questionados pelos castrenses sobre o paredeiro da motocicleta roubada da vítima Érica 
Gomes, tendo eles informado que a haviam ocultado em um matagal, indicando a localização da mesma. A arma de fogo 
utilizada nos crimes não fora apreendida. Por tais motivos eles foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia para os 
procedimentos de praxe.  Na DEPOL, as vítimas reconheceram os denunciados como sendo os autores dos crimes narrados nos 
presentes autos. Destarte, materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em 
Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial, Boletins de Ocorrências e demais provas coligidas aos Autos de IP. 
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia GERSON 
JÚNIOR GOMES RIBEIRO e HÉLIO NASCIMENTO SOUSA, já devidamente qualificados, como incursos nas penas dos crimes 
tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c com artigo 14, inciso II, e 
no artigo 180, caput, na forma dos artigos 69, caput, e artigo 71, caput, todos do Código Penal brasileiro. Requer, seja a presente 
autuada e recebida, determinando-se a citação dos denunciados para oferecerem defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em 
seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatórios e julgamento, ouvindo-se nesta, as 
testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do 
Código de Processo Penal.  Requer, ainda, seja fixado em sentença valor mínimo reparatório para as vítimas, nos termos do art. 
387, inciso IV, co Código de Processo Penal, devendo aquelas serem intimadas para acompanharem os termos do feito, 
inclusive devendo constar dos mandados de intimação a advertência para que, se quiserem, forneçam ao processo os 
comprovantes de gastos e demais prejuízos derivados da conduta ilícita ora em comento, nos termos do art. 201, do CPP.  Os 
acusados foram presos em flagrante e tiveram a prisão preventiva decretada na audiência de custódia (evento 19 do Inquérito 
Policial nº 0005010-61.2020.827.2729). A denúncia foi oferecida em 20/02/2020 e recebida no dia 21/02/2020 (evento 4), dando 
origem ao Processo nº 0008950-34.2020.827.2729. Os acusados foram citados e apresentaram resposta por meio de defensor 
público (eventos 20 e 23). Por meio da decisão do evento 25, o recebimento da denúncia foi ratificado, sendo designado o dia 
03/04/2020 para a realização da audiência de instrução e julgamento. Em razão da impossibilidade de realização, a audiência foi 
transferida para 04/05/2020 (eventos 45, 64 e 69) e, depois, para 29/07/2020 (eventos 89, 119 e 124). Por fim, verificou-se que 
não seria possível realizar a audiência, então este juízo revogou a prisão preventiva dos acusados, em decisão do dia 
29/07/2020, mediante a imposição de medida cautelar de monitoração eletrônica (evento 161). O Ministério Público recorreu e, 
em decisão proferida pelo e. TJTO no RSE nº 0012168-60.2020.8.27.2700, a prisão dos acusados foi novamente decretada 
(evento 216). GERSON JÚNIOR GOMES RIBEIRO então foi preso.  Importante consignar que HÉLIO NASCIMENTO SOUSA 
não foi encontrado para cumprimento de seu decreto de prisão, então o processo foi cindido e suspenso em relação a ele, sendo 
formados estes autos (eventos 236 e 268).  Com a possibilidade de realização das audiências na forma de videoconferência, foi 
possível retomar a marcha processual nestes autos. O acusado não foi mais encontrado, estando em lugar ignorado, por isso 
não foi possível realizar seu interrogatório (evento 295). As partes manifestaram-se favoravelmente ao aproveitamento de provas 
produzidas nos autos nº 0008950-34.2020.8.27.2729, que tramitou contra o corréu (eventos 286 e 293), então foram 
convalidados os seguintes depoimentos:  a) evento 270: depoimentos de ÉRICA GOMES VIEIRA, NIKI LAUDA DIAS DE 
SOUSA, FRANCISCO BEZERRA ROCHA, GLEISTON RIBEIRO PEREIRA e CARLOS HENRIQUE SANTANA RAMOS; b) 
evento 278: depoimentos de JÚLIO CÉSAR ARAÚJO TEIXEIRA e GERSON JÚNIOR GOMES RIBEIRO. Na fase do art. 402, as 
partes nada requereram (eventos 299,301). Em alegações finais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação de HÉLIO 
quanto às condutas descritas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c com artigo 
14, inciso II, e no artigo 180, caput, na forma do art. 69, caput, e do art. 71, caput, todos do Código Penal. Pediu ainda a fixação 
de valor reparatório às vítimas (evento 305). A defesa apresentou alegações finais por memoriais, pedindo o que segue: 1. Seja-
lhe deferidos os benefícios da Lei 1.060/50, porquanto o acusado é pessoa pobre no sentido jurídico do termo, não dispondo de 
recursos para arcar com as custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento 
ou de sua família; 2. A ABSOLVIÇÃO do réu do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, artigo 157, § 2º, 
inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c com artigo 14, inciso II, do Código Penal brasileiro, ante a insuficiência probatória, com base no 
princípio do in dúbio pro reo, nos termos do art. 386, inciso, III e VII, do Código de ProcessoPenal;  3. QUE SEJA ABSOLVIDO 
do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, ante a negativa de autoria e ainda a ausência de dolo específico de 
Receptar, nos termos do art. 386, inciso, III, V e VII, do Código de Processo Penal;  4. Ou AINDA QUE SEJA 
DESCLASSIFICADO o delito descrito no art. 180, caput, para o delito do art. 180, § 3º, ambos do CP.  5. Em caso de eventual 
condenação, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, a fixação da pena base no mínimo legal;  6. Que seja afastada as 
qualificadas previstas do art.157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP; 7. Que seja reconhecida e aplicada a circunstância Atenuante da 
Menoridade Relativa, nos ternos do art. 65, inciso, I, do Código Penal; 8. A não fixação de indenização reparatória, bem como a 
suspensão da exigibilidade das custas processuais, com fulcro no §3º do artigo 98 do novo Código de Processo Civil, em 
aplicação subsidiária ao processo penal (CPP art. 3º);  9. Por fim, que seja deferido o direito ao recurso em liberdade, vez que 
ausentes os requisitos do periculum libertatis.  2. FUNDAMENTAÇÃO: Conforme relatado, esta sentença diz respeito ao acusado 
HÉLIO NASCIMENTO SOUSA, pois já houve decisão relativamente a GERSON nos Autos nº 0008950-34.2020.827.2729. Eis a 
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síntese das narrativas colhidas nas audiências judiciais do Processo nº 0008950-34.2020.8.27.2729, que foram aqui 
aproveitadas com a concordância expressa das partes (eventos 270 e 278): ÉRICA GOMES afirmou que estava saindo da casa 
de sua amiga NIKI, na Quadra 904 Sul, quando esta a alertou para correr, pois percebeu que seriam assaltadas por dois homens 
que se aproximaram em uma motocicleta. Naquele momento, a depoente estava montada em sua própria motocicleta, que 
estava com a chave na ignição. Os homens chegaram e um deles logo desceu da motocicleta e anunciou o assalto, ordenando 
que a depoente entregasse o celular. No entanto, ela pegou o aparelho e sua carteira e os arremessou por cima do muro da casa 
de sua amiga. Um dos homens foi em direção à motocicleta da depoente, que então tentou resistir para impedir a subtração. A 
depoente e o homem seguraram a motocicleta e passaram a puxá-la cada qual para um lado. Percebeu que aquele homem 
portava um objeto semelhante a arma de fogo, de cor prata. Naquele momento, o outro homem, que havia ficado na outra 
motocicleta, falou: "atira nela". A depoente então parou de resistir e correu, deixando que o homem levasse seu veículo. Após o 
fato, fez a ocorrência policial. Soube da prisão dos assaltantes, que aconteceu uns 20 minutos depois do fato, e foi à delegacia 
de polícia, onde reconheceu GERSON e HÉLIO, pois se lembrou de suas roupas e sua aparência. Afirmou que foi GERSON 
quem ficou na motocicleta e falou para o outro homem atirar na depoente. Segundo soube, sua motocicleta foi abandonada, 
tendo sido recuperada no mesmo dia. Teve prejuízo material de cerca de R$ 500,00, pois sua motocicleta foi danificada. NIKI 
LAUDA DIAS DE SOUSA disse que estava na porta de sua casa, conversando com ÉRICA, quando dois homens passaram em 
uma motocicleta olhando em sua direção. Alguns minutos depois, os homens voltaram e um deles desceu da motocicleta e exigiu 
a entrega dos celulares. Percebeu que aquele homem colocou a mão na cintura, como se estivesse armado. A depoente 
apavorou-se e correu para sua casa, gritando por ajuda, mas voltou em seguida. ÉRICA jogou o celular e a carteira no telhado da 
casa, mas ainda tentou impedir a subtração da motocicleta dela, que estava no local. Naquele momento, um dos homens falou 
para o outro: "atira nela". ÉRICA não resistiu, então o homem montou na motocicleta dela e foi embora. Na audiência, 
reconheceu GERSON como o homem que desceu da motocicleta e abordou ÉRICA. Ele estava sem capacete e chegou a exibir 
um objeto, que acredita ser uma arma. Reconheceu o corréu sobretudo em razão de sua altura, quando fez o reconhecimento na 
delegacia de polícia. O outro assaltante que estava na motocicleta HÉLIO disse para GERSON atirar em ÉRICA. Nenhum objeto 
foi levado da depoente. Soube que os assaltantes foram presos entre 15 minutos e meia hora depois do fato. FRANCISCO 
BEZERRA ROCHA, vítima da receptação, disse que sua motocicleta foi furtada durante a noite, enquanto o depoente estava 
numa igreja, tendo sido encontrada 3 dias depois. Na delegacia de polícia, soube que a motocicleta foi apreendida em poder de 
homens, que a estavam utilizando para realizar assaltos na cidade. Seu prejuízo foi de R$ 1.500,00, pois a motocicleta estava 
danificada quando lhe foi restituída. GLEISTON RIBEIRO PEREIRA, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando 
tomou conhecimento de que dois homens haviam tentado praticar roubo na Quadra 1006 Sul, ocasião em que teriam atirado 
numa vítima. Pouco depois, ficou sabendo de outro roubo ocorrido na Quadra 904 Sul, em que uma motocicleta foi levada. 
Pouco depois, o depoente e seus colegas de guarnição avistaram dois homens passarem em uma motocicleta que tinha as 
mesmas características informadas. Fizeram o acompanhamento, mas eles empreenderam fuga. Na Quadra 1106 sul, os 
homens perderam o controle da motocicleta e caíram. Durante a fuga, viu quando um deles arremessou um objeto em um 
matagal, o que acredita ser a arma de fogo utilizada nos crimes, mas tal objeto não foi encontrado. Em pesquisa, constataram 
que a motocicleta era produto de furto ou roubo. Indagados sobre o destino da motocicleta que teriam roubado, os homens 
informaram que a haviam escondido num lote baldio, pois a corrente do veículo teria rompido. Outra guarnição foi ao local 
indicado e conseguiu encontrar a motocicleta subtraída. Teve contato com as vítimas dos dois roubos, que afirmaram que os 
assaltantes portavam uma arma prateada durante as ações. Os homens foram conduzidos para a delegacia de polícia, onde 
foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores dos fatos. Os homens assumiram a autoria dos fatos, mas negaram 
que portavam arma nas ações. As vítimas da tentativa de roubo afirmaram que houve tentativa de disparo da arma. Nesta 
tentativa, o disparo ocorreu porque a vítima seria de uma facção rival, o que foi dito pelo acusado no momento da ação. Salvo 
engano, era GERSON quem conduzia a motocicleta no momento da abordagem. Indagado a origem da motocicleta que 
conduzia, GERSON disse inicialmente que teria pegado emprestada, mas depois disse que tinha sido adquirida por um valor 
"irrisório". CARLOS HENRIQUE SANTANA RAMOS, policial militar, em suma ratificou o depoimento de seu colega GLEISTON 
RIBEIRO PEREIRA. Disse que os autores do fatos estavam sendo perseguidos por outras guarnições, que no entanto os 
perderam de vista. Quando avistados pela guarnução do depoente, os homens tentaram fugir, mas caíram da motocicleta, 
chegando a acertar o portão de uma casa. Os homens abordados confessaram ser autores dos roubos e foram reconhecidos 
pelas vítimas. Quanto ao roubo tentado, disseram que uma das vítimas era membro de facção rival, o que teria motivado a 
tentativa de disparo de arma de fogo. Outrossim, confirmou que eles indicaram onde estava a motocicleta subtraída, que era um 
lote baldio, segundo soube. JÚLIO CÉSAR ARAÚJO TEIXEIRA disse que estava com seus amigos PEDRO HENRIQUE e 
outros, quando dois homens aproximaram-se numa motocicleta. Um deles era GERSON, que reconheceu de imediato porque já 
haviam estudado na mesma escola no Setor Novo Horizonte. Que os assaltantes são os mesmos reconhecidos nas 
delegacia. GERSON permaneceu na motocicleta e  o outro homem (HÉLIO) desceu para praticar o assalto, de arma em punho e 
com a viseira levantada. O depoente estava com o celular na mão e o assaltante foi em sua direção. Naquele momento, o 
depoente falou: "Que isso, JÚNIOR?", referindo-se ao acusado. GERSON então falou para o comparsa atirar, mas a arma 
“lencou”, momento em que o depoente e seus amigos correram correram. Nada deles foi levado. A arma era de cor prata. Tem 
certeza que o disparo falhou, pois chegou a ouvir o barulho. Os dois homens estavam de capacete no momento da abordagem, 
mas com a viseira levantada. O local do fato onde o fato aconteceu era iluminado. Logo em seguida, uma viatura policial 
apareceu, então os assaltantes fugiram. Os policiais perguntaram ao depoente e seus amigos o que havia acontecido e, ao 
tomarem conhecimento do ocorrido, foram em perseguição aos assaltantes, que foram presos mais tarde. Soube que eles 
praticaram outro roubo naquela noite. Soube ainda que a motocicleta em que eles estavam era "roubada" e que a motocicleta da 
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outra vítima foi recuperada. Em seu interrogatório, GERSON JÚNIOR GOMES RIBEIRO negou ser o autor dos fatos noticiados 
na denúncia. Disse que tinha acabado de sair do trabalho e se encontrou com HÉLIO, com quem passou a beber cerveja numa 
praça da Quadra 122. Em dado momento, outra pessoa chegou ali e passou a beber com eles. Pegou emprestada a motocicleta 
daquela pessoa e foi com HÉLIO a uma distribuidora de bebidas, com objetivo de comprar uma caixa de cerveja. No trajeto, foi 
abordado e detido pelos policiais, sendo conduzido para a delegacia de polícia. Disse que não conhece JÚLIO CÉSAR e que 
nunca estudou na escola informada por ele. Sobre a motocicleta que pilotava no momento da abordagem, não sabia que era 
produto de crime. HÉLIO não foi encontrado para realização de seu interrogatório, sendo considerado revel. Na delegacia de 
polícia, negou a autoria dos fatos, como segue (evento 1, doc. 1, p. 19, do IP nº 0005010-61.2020.8.27.2729): As perguntas do 
delegado de polícia, respondeu: que nega ter praticado qualquer crime, bem como negar que estava portando arma de fogo; que 
estava saindo da distribuidora do Negão na companhia de Gerson e dois homens em uma motocicleta preta passaram pelo 
interrogado e Gerson; que Gerson estava conduzindo uma motocicleta que ele afirmou ter sido alugada; que policiais militares 
abordaram o interrogado e Gerson informaramQue a motocicleta em que estavam era furtada; que não é proprietário da 
droga. Assim estabelecida a dinãmica dos fatos, passo ao exame do mérito da causa. A propósito, ficou evidenciado na instrução 
que o primeiro roubo narrado na denúncia foi, na verdade, o segundo ocorrido naquela noite. No entanto, passarei a abordar os 
fatos tal como descritos na denúncia. 2.1. Do 1º fato (roubo em desfavor de ÉRICA); Esta vítima foi ouvida em juízo, ocasião em 
que descreveu detalhadamente o fato e identificou o corréu por meio da imagem exibida no monitor da sala de audiência. NIKI 
LAUDA também confirmou o reconhecimento do corréu na mesma ocasião. O acusado HÉLIO não foi mais encontrado, por isso 
não foi possível que a vítima confirmasse seu reconhecimento em juízo em relação a este acusado. No entanto, destaco que 
ambas já  haviam identificado HÉLIO na delegacia de polícia, conforme se extrai de seus depoimentos naquela oportunidade, 
abaixo reproduzidos: Depoimento de ÉRICA GOMES VIEIRA (evento 1, doc.1, p. 8, do IP): Respondeu: que na data de hoje 
parou na porta da casa da sua amiga Niki Lauda,Por volta das 21h30, na 904 Sul, ocasião em que dois homens passaram de 
motocicleta bem devagar olhando para a comunicante e sua amiga; que logo depois dos homens fizeram uma volta e retornaram 
anunciando assalto; que a declarante pegou sua carteira em jogo em cima do telhado da casa da sua amiga; que o que estava 
pilotando amor se Cleta disse “atira nela“, ocasião em que deixou sua motocicleta saiu correndo; que rapaz que estava atrás e 
que pegou sua motocicleta estava armado, com uma arma prateada, que não sabe identificar qual arma era; que ele subiu na 
motocicleta e fugiu; que acionaram a polícia militar e logo depois foi informada que os autores haviam sido capturados; que a sua 
motocicleta roubada e a Yamaha, Crypton, MXG4793; Que nesta Central de Atendimento reconhecer os autores com toda 
certeza, sendo que eles continuavam com a mesma roupa; que reconhece a pessoa de Gerson Júnior Gomes Ribeiro, como a 
pessoa que estava pilotando e que Hélio Nascimento de Souza como que ele abordou, estava armado e saiu pilotando sua 
motocicleta. Depoimento de NIKI LAUDA DIAS DE SOUSA (evento 1, doc.1, p. 10, do IP): Respondeu: que estava conversando 
com sua amiga Érica na porta da sua residência, ocasião em que dois homens passaram olhando em uma motocicleta preta; que 
eles foram até o final da rua e retornaram anunciando assalto; que sua amiga foi para cima dos autores, ocasião em que o que 
estava pilotando disse “atira nela“ e sua amiga saiu correndo; que levar uma motocicleta da sua amiga; que o autor que estava  
atrás, estava armado com uma prateada; que logo em seguida polícia militar encontrou os meliantes; que nesta Central de 
Atendimento reconhecer os autores; nada mais. Em que pese as alegações da defesa de que elas deram versões contraditórias 
acerca do reconhecimento, as demais provas produzidas confirmam a autoria delitiva imputada ao acusado. É verdade que 
ÉRICA e NIKI LAUDA confundiram-se, pois a primeira disse que HÉLIO a abordou e o outro assaltante permaneceu na 
motocicleta,  enquanto a segunda disse exatamente o contrário. No entanto, dado o natural nervosismo que se abateu sobre 
elas, entendo perfeitamente plausível a confusão. Ademais, ambas mostraram-se seguras ao fazerem a identificação de HÉLIO e 
do corréu na delegacia, não me parecendo que tenham externado qualquer dúvida quanto a isso. Ademais, os policiais 
afirmaram que avistaram o acusado HÉLIO e o corréu GERSON numa motocicleta logo após o fato e passaram a acompanhá-
los, momento em que estes empreenderam fuga. Este comportamento é típico de quem tem algo a temer, valendo lembrar que o 
acusado e o corréu somente foram detidos ao perderem o controle da motocicleta e se chocarem com um portão. Uma das 
provas mais consistentes da culpabilidade do acusado é que os policiais disseram que os homens abordados indicaram o local 
em que a motocicleta de ÉRICA estava escondida. Como se vê no evento 1, documento 1, p. 5, do IP nº 0005010-
61.2020.827.2729, o veículo foi encontrado e apreendido, o que obviamente somente aconteceu por causa da informação. Desta 
forma, não resta dúvida de que o acusado esteve envolvido na subtração do veículo de ÉRICA, sendo irrelevante determinar se 
foi ele quem a abordou e pegou a coisa. Ademais, o reconhecimento feito por ela foi retificado pelas demais provas produzidas, 
como demonstrado. A conduta praticada amolda-se ao tipo do art. 157, do Código Penal, pois as declarações da vítima levam a 
acreditar que o acusado e seu comparsa empregaram ameaça para abordá-la e levar seu veículo, ainda mais que estavam 
armados. Causas de aumento de pena: ficou comprovada a majorante do concurso de pessoas, haja vista que a ação foi 
cometida pelo acusado em unidade de desígnios com o corréu GERSON, que já teve sua culpabilidade determinada. Além disso, 
as provas são suficientes para se admitir a majorante relativa ao emprego da arma de fogo. Afinal, a vítima e NIKI LAUDA foram 
coerentes em seus depoimentos, inclusive na descrição do artefato usado para intimar a primeira. Vale mencionar que a 
descrição corresponde com o depoimento da vítima do fato que será analisado adiante, bem assim que um dos policiais avistou 
os homens perseguidos dispensarem algo durante a fuga. Sobre o tema: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE AUTORIA. MAJORANTE. USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA. 
PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME 
FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. 1- Impossível acolher pleito absolutório quando demonstrada em suficiência a 
autoria delitiva. 2- É prescindível a apreensão e elaboração de laudo que ateste a lesividade da arma utilizada em crime de 
roubo, para a incidência da respectiva majorante. (...) (TJTO, Apelação nº 0026974-23.2018.827.0000, Relatora: Juíza CÉLIA 
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REGINA REGIS, j. em 27/02/2019). A despeito disso, antecipo que será aplicada no caso a regra prevista no parágrafo único do 
art. 68 do Código Penal, segundo a qual “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode 
o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. 2.2 Do 
2º fato (tentativa de roubo em desfavor de JÚLIO CÉSAR): Esta vítima também foi ouvida em juízo, ocasião em que descreveu 
detalhadamente o fato e disse que as mesmas pessoas levadas para a delegacia são os responsáveis pela tentativa de roubo. A 
vítima reconheceu sem sombra de dúvidas a pessoa do corréu GERSON, fato este ratificado em juízo, o que não deixa dúvida 
de que o outro indivíduo era o acusado HÉLIO, também reconhecido pela vítima na delegacia e preso juntamente com GERSON, 
pouco tempo depois de ter abordado esta vítima. Apesar das alegações da defesa, as declarações da vítima foram convincentes 
e ratificadas pelas demais pessoas ouvidas em juízo, não existindo motivo para acreditar que quisesse prejudicar o acusado. A 
conduta praticada amolda-se ao tipo do art. 157, do Código Penal, pois as  declarações da vítima levam a acreditar que o 
acusado empregou ameaça para abordá-lo.  Afinal, ele estava armado quando tentou levar o aparelho celular da vítima, somente 
não tendo consumado o intento por causa da resistência e do providencial aparecimento da viatura policial. Causas de aumento 
de pena: ficou comprovada ainda a majorante do concurso de pessoas, haja vista que a ação foi cometida pelo acusado em 
unidade de desígnios com GERSON. Além disso, as provas são suficientes para se admitir a majorante relativa ao emprego da 
arma de fogo. Afinal, a vítima foi contundente em seu depoimento quanto à existência da arma, afirmando inclusive que o 
acusado HÉLIO tentou efetuar disparo com ela. Ademais, a vítima do outro fato apresentou descrição parecida do artefato, não 
sendo menos importante relembrar que um dos policiais avistou os homens perseguidos dispensarem algo durante a fuga. Sobre 
o tema, relembro o entendimento esposado no julgado acima. A despeito desse entendimento, renovo que será aplicada no caso 
a regra prevista no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, segundo a qual “no concurso de causas de aumento ou de 
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a 
causa que mais aumente ou diminua”. Causas de diminuição de pena: conforme explanei acima, comprovou-se que não houve 
consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do acusado, devendo ser aplicada a causa de diminuição de pena 
prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal. 2.3. Do 3º fato (receptação da motocicleta de FRANCISCO): Em relação 
à motocicleta apreendida com o acusado, qual seja a Yamaha Factor YBR 125cc ED, cor preta, placa MXF-4837 (evento 1, 
documento 1, p. 5, do inquérito policial), a vítima referida foi ouvida e confirmou que seu veículo foi objeto de crime de furto, 
noticiado BO nº 008128/2020, o que comprova a origem ilícita da coisa. Nestes termos, comprovado o delito primitivo, resta 
saber se a receptação ficou demonstrada. Como se extraiu dos relatos das testemunhas e da vítima, o acusado foi encontrado 
em posse da motocicleta. Apesar de alegar em sede policial que o corréu teria alugado a motocicleta,  não apresentou nenhuma 
prova nesse sentido. A simples argumentação de que desconhecia a origem ilícita do bem não é suficiente para desclassificar a 
conduta dolosa do agente, cabendo à defesa o ônus probatório nesse sentido. No mesmo sentido o seguinte julgado: 
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180 CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. 
INVIABILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. 
CALIBRAGEM DO CRITÉRIO TRIFÁSICO OBSERVADA. MANUTENÇÃO. 1. No crime de receptação dolosa, o simples fato do 
objeto, proveniente de origem criminosa, ter sido apreendido em poder do acusado gera a presunção de responsabilidade 
delitiva, invertendo o ônus probante. - Cabe ao Apelante receptador demonstrar que foi adquirido ou recebido de boa-fé, o que 
inocorre 'in casu', sendo insuficiente a alegação do desconhecimento da procedência ilícita. (...) (TJTO, Apelação nº 0029372-
40.2018.827.0000, Relatora: Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, j. em 18/02/2019).  Dessa forma, tenho por 
bem reconhecer que o acusado praticou a conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal. 2.4. Concurso de crimes:  É 
possível a aplicação da regra prevista no art. 71 do Código Penal, em relação aos roubos perpetrados, pois no mesmo dia e em 
horários e locais próximos, o acusado praticou crimes com a mesma forma de execução, podendo-se  reconhecer que os 2º fato 
é continuidade do 1º. Porém, será aplicada a regra prevista no art. 69 do Código Penal, quanto aos roubos e a receptação, pois 
com mais de uma ação o acusado praticou crimes de espécie diferentes, aplicando-se cumulativamente as penas de cada um 
deles. 3. DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o acusado HÉLIO NASCIMENTO 
SOUSA, nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I,  do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c parágrafo único 
do art. 14, inciso II, ambos na forma do art. 71 caput, e do art. 180, caput, na forma do art. 69, todos previstos no Código Penal. 
Passo à dosimetria da pena. 3.1. Do roubo cometido contra ÉRICA GOMES VIEIRA. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do 
Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para tipo; não registra maus antecedentes, como revela na certidão do 
evento 10 2; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; 
não há motivo plausível para o cometimento da infração, porém isso não afetará a dosagem da pena; as circunstâncias mais 
gravosas do crime constituem causas de aumento e repercutirão na terceira fase; as consequências do crime  não prejudicam o 
acusado; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não interferirá na graduação 
da pena. Pena-base: não há circunstância desfavorável ao acusado, por isso aplico a pena-base no mínimo, ou seja, 4 anos de 
reclusão. 2ª fase. Atenuantes: o acusado era menor de 21 anos na data do crime,  por isso a pena poderia ser atenuada em 6 
meses. Diante do que prevê o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, a pena permanecerá inalterada.3 Agravantes: não há. 3ª 
fase. Causas de diminuição de pena: não há. Causas de aumento de pena: presentes as causas de aumento previstas nos § 2º, 
inciso II, e §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal. Diante do que prevê o parágrafo único do art. 68 do Código Penal, 
prevalece a causa que mais aumenta, qual seja aquela prevista no aludido inciso I do § 2º-A, incidindo o aumento de 2/3. Pena 
final: fica estabelecida a pena final deste roubo em 6 anos e 8 meses de reclusão, mais multa, que fixo proporcionalmente em 30 
dias-multa. 3.2. Do roubo tentado cometido contra JÚLIO CÉSAR ARAÚJO TEIXEIRA; 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 
do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para tipo; o acusado não registra maus antecedentes, como revela 
na certidão do evento 10 4; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente 
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avaliadas; não há motivo plausível para o cometimento da infração, porém isso não afetará a dosagem da pena; as 
circunstâncias mais gravosas do crime constituem causas de aumento e repercutirão na terceira fase; as consequências do 
crime  não prejudicam o acusado; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não 
interferirá na graduação da pena. Pena-base: não há circunstância desfavorável ao acusado, por isso aplico a pena-base no 
mínimo, ou seja, 4 anos de reclusão. 2ª fase. Atenuantes: o acusado era menor de 21 anos na data do crime,  por isso a pena 
poderia ser atenuada em 6 meses. Diante do que prevê o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, a pena permanecerá inalterada.5 
Agravantes: não há. 3ª fase. Causas de diminuição de pena: presente a diminuição prevista no parágrafo único do art. 14 do 
Código Penal, que incidirá em 2/3, dado o iter criminis percorrido, pois a vítima seque foi desapossada de seu pertence. A pena 
passa então para 1 ano e 4 meses de reclusão. Causas de aumento de pena: presentes as causas de aumento previstas nos § 
2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal. Diante do que prevê o parágrafo único do art. 68 do Código Penal, 
prevalece a causa que mais aumenta, qual seja aquela prevista no aludido inciso I do § 2º-A, incidindo o aumento de 2/3. Pena 
final: fica estabelecida a pena definitiva deste roubo em 2 anos e  meses e 20 dias de reclusão, além de multa, que fixo 
proporcionalmente a multa em 5 dias-multa. Continuidade: nos termos que prevê o art. 71, caput, do Código Penal, e tendo em 
vista a quantidade de crimes (dois), a pena do crime mais grave (o primeiro acima analisado), será elevada em 1/6, o que 
equivale a 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão. Pena final dos roubos: fica estabelecida a pena final de ambos os roubos em 7 
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 35 dias-multa. 3.3. Da receptação do motocicleta de FRANCISCO BEZERRA 
ROCHA: 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade peculiar ao tipo; não 
registra maus antecedentes (certidão do evento 10 6; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois 
não foram suficientemente avaliadas; não há motivo plausível para o cometimento da infração, porém isso não afetará a 
dosagem da pena; as circunstâncias são normais à espécie; as consequências da infração não prejudicam o acusado; o 
comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-
base: não há circunstância desfavorável ao acusado, por isso aplico a pena-base no mínimo, ou seja, 1 ano de reclusão. 2ª fase. 
Atenuantes: o acusado era menor de 21 anos na data do crime,  por isso a pena poderia ser atenuada em 6 meses. Diante do 
que prevê o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, a pena permanecerá inalterada.7 Agravantes: não há. 3ª fase – Causas de 
diminuição e aumento de pena: não há. Pena final: fica estabelecida a pena final da receptação em 1 ano de reclusão, mais 10 
dias-multa. Pena definitiva: tendo em vista o disposto no art. 69 do Código Penal as penas dos roubos e da receptação serão 
somadas, ficando definitivamente estabelecida em 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 45 dias-multa, cujo valor unitário 
arbitro no mínimo legal. Regime inicial: diante da quantidade de pena aplicada, determino que seja cumprida inicialmente em 
regime fechado. O local será definido pelo juízo da execução. Suspensão condicional da pena: não cabível. Substituição: não 
cabível. Direito de apelar em liberdade: nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, diante da gravidade da ameaça 
exercida contra as vítimas, que foram subjugadas em razão do emprego de arma. Vale mencionar que o acusado tentou atirar 
em uma das vítimas, segundo o relato desta. Assim, não é a gravidade abstrata do fato que justifica a continuidade do decreto de 
prisão em aberto, mas sim a conduta específica do acusado, que ultrapassou a normalidade. Além disso, o acusado não foi mais 
encontrado, o que evidencia a presença do fundamento previsto no art. 312, qual seja, assegurar a aplicação da lei penal. Os 
direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da pena. Isento o acusado do pagamento das custas 
processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual no 1.286/2001. Valor mínimo da reparação do dano: de acordo 
com o relato de ÉRICA, que me pareceu seguro, sua motocicleta foi avariada logo após o fato. Assim, considerando a estimativa 
dela, que se mostrou coerente, fixo em R$ 250,00 o valor da pena reparatória, pois o acusado não foi o único responsável pelos 
fatos, então dever arcar com metade do prejuízo. No tocante a FRANCISCO, que se ressentiu do prejuízo de R$ 1.500,00 
decorrente dos danos a sua motocicleta, entendo que o acusado deve ser parcialmente responsabilizado, pois é possível que 
parte dos estragos tenha sido causada pelo furtador do veículo e também pelo corréu. No entanto, como o acusado cooperou 
com isso, pois ficou um período com o motocicleta e bateu com ela na perseguição, fixo em R$ 500,00 o valor da pena 
reparatória. Ficam intimados os representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO. Remeto o processo à SECRIM, 
para intimação do acusado por edital e para as demais intimações e cumprimento das atribuições que lhe cabem. 
Palmas/TO, 30/6/2021. RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 30/06/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA 
NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
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valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem 
para satisfazer a dívida e demais encargos. 
DESPACHO: " INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou por carta com aviso de recebimento, se 
representado pela Defensoria Pública, para efetuar o pagamento voluntário do valor descrito na petição inicial do cumprimento de 
sentença, conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o 
montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em 
igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c 
art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-O que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de 
preclusão e demais consequências legais (CPC, art. 525, caput).(...)ass. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Juiz de 
Direito" 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565, 4511 e 4569. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. 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 e chave do processo. Palmas/TO, data e horário certificados pelo sistema. 
Eu __ Graziella Francelino Barbosa-Técnica Judiciária, que digitei e conferi. ass. Rodrigo da Silva Perez Araújo-Juiz de Direito. 
 

6ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 5032960-38.2012.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: LCO PEREIRA - ME - CNPJ: 03200712000142 
REQUERIDO: MULTIPLA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 06698251000178 
Decisão:  III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e ACOLHO os pedidos formulados na inicial, o que faço para: 
a) No mérito, JULGAR PROCEDENTE o pedido de cobrança formulado, para que a Requerida MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO E 
EVENTOS LTDA pague os serviços prestado pela Requerente, no importe de R$ 32.958,71 (trinta e dois mil novecentos e 
cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), corrigidos monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora de 1% 
(um por cento), desde a citação. b) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 
quais arbitro em 10% sob o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Exclua-se, imediatamente, 
o Estado do Tocantins do polo passivo da demanda . Após o trânsito em julgado, intime-se a parte autora na forma do art. 524 e 
a parte requerida nos termos do art. 523, §1º a §3º, ambos do CPC. Eventualmente, em caso de recurso, intime-se a parte 
contrária para, querendo, apresentar recurso e, decorrido o prazo, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 

Juizado especial da infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
 
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se 
processam os autos de Adoção c/c Destituição do Poder Familiar, autos n°0012876-91.2018.8.27.2729, requerido por KÁTIA 
SIRLENE DA SILVA e WESLEY PACHECO DE SOUSA em desfavor de DHEISON ESTEVAM DA SILVA e VANESSA ROSA 
BRITO, cujo feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o presente para CITAR o(a) requerido(a) VANESSA ROSA BRITO, 
brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, portadora do R.G. n.º 1.340.409 SSP-TO, inscrita no Cadastro de Pessoa Física 
sob o n.º 029.018.681-18 estando em lugar incerto ou não sabido, para os termos da ação supracitada, para, querendo, oferecer 
resposta ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias, que correrá a partir do decurso do prazo de publicação deste edital. E, para que 
não se possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será publicado na forma da lei. DADO e PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Palmas/TO Eu, servidor, digitei e subscrevi. 
   
EDITAL COM O PRAZO DE 20 DIAS. O Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito da Vara da Infância e 
Juventude da Comarca de Palmas, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital de citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância 
e Juventude, se processam os autos de Adoção c/c Destituição do Poder Familiar, autos n°0037730-52.2018.8.27.2729, 
requerido por WILSON DA SILVA e JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS SILVA em desfavor de Adriana Ferreira de Sousa, cujo 
feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o presente para CITAR o(a) requerido(a) ADRIANA FERREIRA DE 
SOUSA, brasileira, solteira, lavradora, nascida em 19/09/1988, natural de Colmeia-TO, portadora do RG no 890.908, 2° Via, 
SSP-TO, CPF n° 018.418.751-63, estando em lugar incerto ou não sabido, para os termos da ação supracitada, para, querendo, 
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oferecer resposta ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias, que correrá a partir do decurso do prazo de publicação deste edital. E, 
para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será publicado na forma da lei. DADO e PASSADO, nesta 
cidade e Comarca de Palmas/TO Eu, Cleide Leite de Sousa dos Anjos, servidor, digitei e subscrevi. 
  
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se 
processam os autos de Adoção c/c Destituição do Poder Familiar, autos n° 0014192-71.2020.8.27.2729, requerido por 
MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de MARIA DOS SANTOS SARAIVA BEZERRA, cujo feito corre em SEGREDO DE 
JUSTIÇA, sendo o presente para CITAR o(a) requerido(a) MARIA DOS SANTOS SARAIVA BEZERRA, brasileira, estado civil e 
profissão ignorados, filha de Francisco de Carvalho Bezerra e Marlene Francisca Saraiva Bezerra, estando em lugar incerto ou 
não sabido, para os termos da ação supracitada, para, querendo, oferecer resposta ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias, que 
correrá a partir do decurso do prazo de publicação deste edital. E, para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente, que será publicado na forma da lei. DADO e PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO Eu, servidor, digitei e 
subscrevi. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Editais 
Edital Nº 184 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMEIRÓPOLIS 
O Excelentíssimo Senhor Dr. Valdemir Braga de Aquino Mendonça - Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 
Palmeirópolis/TO. 
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que nos termos disposto no ítem 1.3.1 - seção 3 
da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (Provimento 02/2011-CGJUS), será realizada a Correição 
Geral Ordinária anual das Serventias Extrajudiciais da Comarca de Palmeirópolis/TO, nos dias 12 a 16 de julho de 2021, com 
início as 13hs do dia 12/07/2021 e encerramento previsto para o dia 16/07/2021. Assim, CONVOCA para fazerem-se presentes 
aos trabalhos correicionais, todos os Serventuários da Justiça e, ainda, os das Serventias Extrajudiciais pertencentes a 
circunscrição da Comarca, que será realizada de forma virtual, por meio da plataforma "Yealink" (link será enviado 
posteriormente). Na oportunidade CONVIDA para participar dos trabalhos: Representante do Ministério Público, da Ordem dos 
Advogados, bem como, os jurisdicionados em geral. Durante os trabalhos correicionais, poderão apresentar queixas, 
reclamações e sugestões, para aprimoramento a prestação jurisdicional, que deverão ser encaminhadas via e-mail: df-
palmeirópolis@tjto.jus.br, evitando assim aglomeração nas dependências do Fórum. Gabinete da Diretoria do Fórum da Comarca 
de Palmeirópolis/TO, aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (18/06/2021). Eu, Karynne Frasão Moreira, 
Secretária da Correição, lavrei o presente. Valdemir Braga de Aquino Mendonça - Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 
de Palmeirópolis/TO. 
  
 

Portarias 
Portaria Nº 1494/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMEIRÓPOLIS, de 18 de junho de 2021 
Dispões sobre a CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA NOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS do ano de 2021 da Comarca de 
Palmeirópolis-TO. 
O Dr. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Palmeirópolis, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais... 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, publicado no Diário da Justiça nº 4432 de 01 de fevereiro 
de 2019, que instituiu a nova Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Orientação n. 09, de 13 de março de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta os 
Corregedores-Gerais sobre a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19; 
CONSIDERANDO a necessidade premente de realização de correição no âmbito da Comarca de  Palmeirópolis - TO, 
tencionando identificar eventuais irregularidades e saná-las com vistas a melhorar a prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO que as unidades judiciais e administrativas da Comarca de Palmeirópolis – TO já passaram por Correição 
Geral Ordinária no ano passado (Portaria nº 1479/2020 - CGJUS/SECORPE); 
CONSIDERANDO  a Recomendação nº 3/2021 CHGABCGUS - SEI 21.0.000004167-7, que, em relação às correições gerais 
ordinárias do ano de 2021, facultou a sua realização por meio virtual/remoto; 
RESOLVE: 
Art. 1º. REALIZAR Correição Geral Ordinária nas SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS da Comarca Palmeirópolis – TO, no período 
de 12 a 16 de julho de 2021, das 09h às 18h, salvo necessidade de dilação do prazo, na modalidade REMOTA. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4992 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2021 44 

 

 
 

Parágrafo Primeiro: Caso haja necessidade poderá ser realizada de forma presencial, devendo ser tomadas todas as medidas 
sanitárias necessárias. 
Art. 2º. DESIGNAR o dia 12 de julho de 2021, às 13h30m, para a cerimônia de abertura dos trabalhos correcionais desta 
Comarca de Palmeirópolis/TO, relativa ao ano 2021 que será realizada de forma virtual, por meio da plataforma “Yealink”, e 
encerramento para o dia 16 de julho de 2021. 
Parágrafo Primeiro. CONVOCAR para o ato de abertura todos os Servidores e Serventuários de Cartórios Judiciais, bem como 
os Servidores Cedidos e à disposição da Comarca, Serventuários dos Cartórios Extrajudiciais, para assistirem à solenidade de 
forma virtual, por meio da plataforma “Yealink”, o link será passado posteriormente. 
Art. 3º. A correição remota será realizada por meio da plataforma oficial Yealink Meeting Cloud, disponibilizada pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, devendo a Secretaria do Foro encaminhar cópia desta Portaria aos interessados a fim de que 
tomem conhecimento da correição e providenciem o necessário para a sua realização. 
Art. 4º. O trabalho correcional será presidido pelo Juiz de Direito Diretor do Fórum, Dr. Valdemir Braga de Aquino Mendonça, e 
assessorado pelos servidores Karynne Frasão Moreira, Lara Fernandes Leão Ayres e Luciane Barcelos Dorneles. 
Art. 5º. Encaminhe-se expediente com cópia da presente Portaria ao setor responsável da CGJUS solicitando a liberação dos 
servidores indicados no Artigo 3º, no sistema SICOR, para a realização do preenchimento dos formulários próprios da correição. 
Art. 6º. Oficie-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Delegacia de Polícia Civil, os representantes da OAB local, bem 
como os responsáveis pelas Serventias Extrajudiciais vinculados a esta Comarca, encaminhando-lhes cópia da presente 
Portaria; 
Art. 7º. Encaminhe-se, para fins de conhecimento e registro, cópia desta Portaria ao Corregedor-Geral da Justiça do TJTO e à 
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Corregedoria Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmeirópolis, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de junho do ano 
de dois mil e vinte um (18/06/2021). 
Publique-se. Cumpra-se. 
VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA 
JUIZ DE DIREITO 
DIRETOR DO FORO 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais 
Interdição Nº 0006307-97.2020.8.27.2731/TO 
AUTOR: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA 
RÉU: MARIA LUZIA BORGES 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias  
O Excelentíssimo Senhor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO 
DE Interdição sob o nº. 0006307-97.2020.8.27.2731, requerida por MARIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA, brasileira, 
casada, aposentada, portadora do RG nº 1.165.996, SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 413.993.231-72, em face de MARIA 
LUZIA BORGES, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG nº 84.009, SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 025.843.551-83, 
nascida aos 13/12/1922, filha de Ana Rêgo, sentenciada em 29/01/2021 (ev. 33), a qual segue transcrita: "3. Dispositivo: Ante o 
exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 4; 2. ACOLHO o pedido inicial e, assim, RESOLVO o processo com 
análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade 
parcial da requerida MARIA LUZIA BORGES, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e 
negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR a autora MARIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA como CURADORA 
DEFINITIVA da interditada; 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, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, 
do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme 
dispõe o art. 7° da Portaria n.° 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial Unificada, tendo 
em vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo 
sistema." 
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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. 00001566320218272737 - justiça pública desta comarca – como autora, 
move contra WANDERSON GOMES, brasileiro, agricultor, convivente em união estável, natural de Porto Nacional/TO, nascido 
em 09/04/1994, inscrito no CPF sob o N° 706.081.781-60, filho de ADRIANA GOMES LOPES, 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, 01/07/2021. Alessandro Hofmann 
T. Mendes- Juiz de Direito. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0008390-68.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MAYANA AMARAL 
MONTEIRO, CNPJ/CPF nº 01928339107, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 16 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada.Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.Ante o princípio da causalidade e 
considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já 
fixados.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos.Sentença válida se inserida na data 
da assinatura eletrônica.Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação 
judicial.Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0008967-17.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de NADIR BEZERRA AGUIAR, 
CNPJ/CPF nº 61196169187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 45 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada.Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos.Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica.Intime-se e cumpra-se. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema.  
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WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Termo Circunstanciado de Ocorrência, 0000001-53.2018.827.2741, tendo 
como autor do fato: MARTINHO BENEDITO DE SOUSA NETO, brasileiro, união estável, natural de Carolina-MA, nascido aos 
14/09/1984, filho de Zacarias Menezes Silva e Maria José Alves da Silva RG n° 0632142320170 SSP/MA e CPF n° 015.983.521-
64, residente em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento 
87 a seguir transcrito; Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em favor dos autores do fato MARTINHO 
BENEDITO DE SOUSA NETO e CLEUDINISCY MENEZES SILVA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, 
publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte um (30/06/2021), lavrei o 
presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

2ª Vara Cível   
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002419-50.2020.8.27.2722/TO 
AUTOR: ALAN CARNEIRO PINHEIRO 
RÉU: ALESSANDRO MIRANDA BARBOSA 
EDITAL Nº 3009158 
EDITAL DE CITAÇÃO 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 0002419-50.2020.8.27.2722 , de Ação de Execução requerida por ALAN CARNEIRO PINHEIRO 
em face de ALESSANDRO MIRANDA BARBOSA, e, por este meio CITA 
o (a) executado(a) ALESSANDRO MIRANDA BARBOSA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de 03 (três) 
dias proceder ao pagamento da importância de R$ 33.771,68,00 ( trinta três mil setecentos setenta um reais e sessenta oito 
centavos ) acrescida dos acessórios e cominações legais, sob pena de não o fazendo lhes serem penhorados de seus bens 
tantos quantos cheguem e bastem para garantir o valor do débito, e, querendo, no prazo de quinze (15) dias embargar a ação. 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 22 de junho de 2021. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras – 
Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
  

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direit 

   
Documento eletrônico assinado por LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Servidora de Secretaria, 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 3009158v2 e do código CRC a0fab551. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS 
Data e Hora: 22/6/2021, às 12:39:14 
0002419-50.2020.8.27.2722                         3009158 .V2 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
MONITÓRIA Nº 0000032-33.2018.8.27.2722/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: PRISCILLA PEREIRA MARQUES ARAUJO 
RÉU: PEDRO SERTAO ARAUJO 
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RÉU: GRACIELLY FRANCINE ANDRADE LEMOS 
RÉU: GOLDENFLEX IND. E COM. DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA - ME 
RÉU: ORTOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES - EIRELI 
EDITAL Nº 3005489 
EDITAL DE CITAÇÃO 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  0000032-33.2018.8.27.2722, de Ação de Monitória requerida por BANCO DO BRASIL SA em 
face de PRISCILLA PEREIRA MARQUES ARAUJO, PEDRO SERTAO ARAUJO, GRACIELLY FRANCINE ANDRADE 
LEMOS, GOLDENFLEX IND. E COM. DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA - ME e ORTOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO 
DE COLCHOES - EIRELI, e por este meio CITA os(as) requeridos(as), PRISCILLA PEREIRA MARQUES ARAUJO, PEDRO 
SERTAO ARAUJO, GRACIELLY FRANCINE ANDRADE LEMOS e GOLDENFLEX IND. E COM. DE COLCHOES E 
ESTOFADOS LTDA - ME, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de quinze (15) dias, proceder 
ao pagamento da importância de R$ 389.422,16 (trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais e 
dezesseis centavos), acrescida dos acessórios e cominações legais, bem como, o pagamento dos honorários advocatícios 
(CPC, art. 701), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º), ficando ciente que, na 
hipótese de pagamento, ficará isento de custas e despesas processuais (CPC, art. 701, § 1º) e, ainda, que poderá oferecer 
embargos no prazo acima mencionado. OBSERVAÇÃO: Fica o(a) requerido(a) ciente que o acesso ao processo será 
através da Chave n.º 994681329518, 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 21 de junho de 2021. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e 
subscrevo.  

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito 

 
DIANÓPOLIS 
1ª Vara Cível 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002672-90.2019.8.27.2716/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: ANALICE FREITAS NOBREGA AWAD 
RÉU: A. F. NOBREGA – ME 
EDITAL Nº 2505647 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem 
conhecimento, expedido nos autos nº 0002672-90.2019.8.27.2716 de Execução de Título Extrajudicial, tendo como 
Requerente(s) BANCO DA AMAZONIA SA e Requerido(s) ANALICE FREITAS NOBREGA AWAD e A. F. NOBREGA - ME. Pelo 
presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, 
CITA, A F NOBREGA - ME (emitente), pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ Nº 09.386.349/0001-88 e ANALICE 
FREITAS NOBREGA, (avalista e interveniente hipotecante) portadora do CPF 795.135.225-04, SSP/TO, ESTANDO EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, bem como, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar 
a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 08 dias do mês de 
abril do ano de 2021. Eu, Rosicléia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Juiz de Direito. 

Documento eletrônico assinado por JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, 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 2505647v2 e do código CRC cdb061ae. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Data e Hora: 8/4/2021, às 13:30:30 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 420, de 1º de julho 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 21.0.000015756-0, 
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resolve exonerar, a pedido e a partir de 30 de junho de 2021, Ana Laura Barbosa, do cargo de provimento em comissão de 
Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Comarca de Pium. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 421, de 1º de julho 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 21.0.000015756-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Giovanna Jorge Huppes, do cargo de provimento em 
comissão de Secretária do Juízo da Comarca de Guaraí. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 423, de 1º de julho 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 21.0.000015627-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Bárbara Pereira Xavier para o cargo de provimento em 
comissão de Secretária do Juízo, com lotação na Comarca de Guaraí. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 424, de 1º de julho 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 21.0.000014039-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Wandira Ferreira da Silva para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Secretaria da Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Tocantinópolis. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 426, de 1º de julho 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 21.0.000015756-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Giovanna Jorge Huppes para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Comarca de Pium. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 427, de 1º de julho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do art. 35, § 2º, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, c/c art. 18 e seguintes da Resolução TJTO nº 4, de 6 de março de 
2014, e art. 12, § 1º, VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000013540-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Decretar a remoção por permuta das servidoras Régina Lúcia Cavalcante Nascimento, Oficiala de Justiça Avaliadora da 
Comarca de Ananás, e Maria Rita Cardoso Silva, Oficiala de Justiça Avaliadora da Comarca de Wanderlândia, a partir da data de 
publicação deste ato. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 21.0.000011011-3 

INTERESSADO Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT 

ASSUNTO Contratação direta por inexigibilidade de licitação. 
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Decisão Nº 2605, de 30 de junho de 2021 
Trata-se de Projeto Básico 146 DAFESMAT (evento 3712065) da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como 
objetivo a contratação do instrutor Jorge Antônio Nunes Bichuetti, portador do CPF nº 476.893.406-44, para ministrar o 
curso Módulo 5: Teorias e Técnicas de Grupos e Módulo 9 – Trabalho com Grupos na Prática, do curso de “Capacitação 
para atuação no Programa Justiça Terapêutica”, à profissionais credenciados para atuarem no Programa Justiça Terapêutica 
(PJT), por meio de edital específico do Tribunal de Justiça (TJ) e/ou que estejam atuando nas atividades do PJT, bem como à 
servidores (efetivos, cedidos, disponibilizados ou comissionados) e estagiários do Poder Judiciário Tocantinense, que estejam 
atuando no GGEM e/ou nas Varas e Juizados vinculados ao PJT e, ainda, à profissionais dos serviços parceiros da rede 
intersetorial que atuam nas áreas correlatas às atividades do PJT, os quais serão realizados na modalidade EAD, nos períodos 
de 5 a 11 de julho de 2021 e  de 16 a 29 de agosto de 2021. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral 
(evento 3777739) e comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3765543), nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 
13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, no 
exercício das atribuições conferidas pelo artigo 1º inciso IX do Decreto Judiciário n. 99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, 
de 7/2/2013, posta no evento 3777850, com vistas a contratação direta do instrutor Jorge Antônio Nunes Bichuetti, brasileiro, 
portador do RG nº M1 599.892 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 476.893.406-44, residente e domiciliado na Avenida 
Guilherme Ferreira nº 333, Apartamento 903, Uberaba /MG, para ministrar o Módulo 5: Teorias e Técnicas de 
Grupos e Módulo 9 – Trabalho com Grupos na Prática, do curso de “Capacitação para atuação no Programa Justiça 
Terapêutica”, à profissionais credenciados para atuarem no Programa Justiça Terapêutica (PJT), por meio de edital específico do 
Tribunal de Justiça (TJ) e/ou que estejam atuando nas atividades do PJT, bem como à servidores (efetivos, cedidos, 
disponibilizados ou comissionados) e estagiários do Poder Judiciário Tocantinense, que estejam atuando no GGEM e/ou nas 
Varas e Juizados vinculados ao PJT e, ainda, à profissionais dos serviços parceiros da rede intersetorial que atuam nas áreas 
correlatas às atividades do PJT, os quais serão realizados na modalidade EAD, nos períodos de 5 a 11 de julho de 2021 e  
de 16 a 29 de agosto de 2021, com carga horária de 36 (trinta e seis) horas/aulas, no valor de R$ 7.920,00 (sete mil, 
novecentos e vinte reais), conforme Projeto Básico 146 DAFESMAT (evento 3712065), ao tempo em que APROVO a Minuta 
do Contrato, presente no evento 3766690. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000014737-8 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

Decisão Nº 2613, de 1º de julho de 2021 
Cuidam os autos de procedimento licitatório para a contratação de empresa para ministrar o curso de "Auditoria Interna ISO 
9001:2015 com base no Sistema de Gestão da Qualidade da ESMAT", para servidores do Poder Judiciário Tocantinense, 
modalidade EaD.     
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento3778737) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3776822),  no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 1º inciso IX do 
Decreto Judiciário n. 99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de 7/2/2013, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 
8.666/93 (evento 3742627),  com vistas à contratação direta da empresa IAGON TREINAMENTOS LTDA, para  ministrar o o 
curso de "Auditoria Interna ISO 9001:2015 com base no Sistema de Gestão da Qualidade da ESMAT" na modalidade EaD,  
através da plataforma virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT),com transmissão por videoconferência 
síncrona no Google Meet, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 25, inciso II c.c o inciso VI do artigo 13, 
ambos da Lei 8.666/93, no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), conforme proposta no evento 3758036.? 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratada. 
Concomitante, à DAFESMAT para ciência e acompanhamento. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portarias 
Portaria Nº 1588, de 30 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001706-7; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 (noventa) dias, a contar de 5 de julho de 2021, os efeitos da Portaria 
nº 842, de 06 de abril de 2021, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar 
nos julgamentos dos processos conclusos para julgamento da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como a equipe do Cartório NACOM para auxiliar na prática de atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 5 de julho de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1600, de 01 de julho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de revisão da composição dos membros da Comissão Gestora do PLS; 
CONSIDERANDO o teor do processo SEI nº 20.0.000010213-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º O inciso VIII, do art. 1º da Portaria nº  1077, de 17 de junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1º................................................................................................................................ 
VIII - José Sebastião Pinheiro de Souza, Diretor do Centro de Comunicação Social; (NR) 
XII - Abelson Oliveira Ribeiro Filho, Chefe de Divisão da CECOM.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1601, de 01 de julho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de revisão da composição dos membros da Comissão Permanente de Acessibilidade e 
Inclusão; 
CONSIDERANDO o teor do processo SEI nº 21.0.000007695-0 e 18.0.000002809-2; 
RESOLVE: 
Art. 1º O inciso VIII, do art. 2º da Portaria nº  355, de 12 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2º................................................................................................................................ 
VIII - José Sebastião Pinheiro de Souza, Diretor do Centro de Comunicação Social; (NR) 
XIII - Abelson Oliveira Ribeiro Filho, Chefe de Divisão da CECOM.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1603, de 01 de julho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no Processo SEI nº 21.0.000016077-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Revogar a Portaria nº 919, de 14 de abril de 2021, que designou a magistrada Wanessa Lorena Martins de Sousa Mota, 
titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína,  para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 2ª Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Araguaína. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Editais 

Edital Nº 197 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 19.0.000038431-6 
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ASSUNTO: Aplicação de penalidade 
Interessada: Empresa Brasumix Eireli-ME - CNPJ/MF: 23.314.084/0001-57 
O Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos que o presente edital de intimação, visa dar 
conhecimento que tramita no Tribunal de Justiça o processo administrativo SEI nº 19.0.000038431-6, e, que, como não foi 
possível intimar pessoalmente a interessada, ficando desde já intimada, através deste edital, a Empresa Brasumix Eireli-
ME e A/C. Representante Legal, CNPJ/MF: 23.314.084/0001-57, constando como endereço Rua 93, nº 295, Setor Sul, Goiânia-
GO, CEP 74083-120, do inteiro teor da Decisão Nº 2562/2021? – ASJUADMDG: “Trata-se de requisição à Ata de Registro de 
Preços 161/2019, firmada com a empresa BRASUMIX EIRELI-ME, que tem por objeto o fornecimento de bens permanentes 
(eletrodomésticos, mobiliários, dentre outros) para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Acolhendo, 
por seus próprios fundamentos, o Parecer 712/2021 da Assessoria Jurídico-Administrativa desta Diretoria Geral 
(evento 3772944), e, com amparo no artigo 7º da Lei 10.520/2002, no artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/93 e na Cláusula Décima 
Oitava, subitem 18.2, alínea "c", da Ata de Registro de Preços 161/2019, no exercício das atribuições conferidas pelo inciso XII 
do art. 1º do Decreto Judiciário 99/2013, APLICO à empresa BRASUMIX EIRELI-ME, por descumprimento total das obrigações 
assumidas, a seguinte sanção: - Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com o 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo prazo de 1 (um) ano. Outrossim, encaminhem-se os autos à DIFIN para 
cancelamento da NE 4188 (evento nº 3463363). À SPADG para intimar, por edital, a empresa fornecedora. Concomitante, 
à DIADM/DPATR para ciência e, não havendo outras providências a serem adotadas, arquivamento/conclusão no 
SEI". Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 28/06/2021. Documento elaborado 
por mim, Juscilene Guedes da Silva, Secretária de Processos Administrativos da Diretoria-Geral- SPADG, matrícula 41472. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Portarias 
Portaria Nº 1558/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de junho 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 109/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000008259-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Hugo Gomes Zaher, que tem por objeto a contratação de instrutor para ministrar o curso Depoimento 
Especial - A Audiência Humanizada, para magistrados do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Andreia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 109/2021 e a 
servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, 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, tornando sem efeito a Portaria nº 1137/2021, de 7 de maio de 2021, publicada no Diário da Justiça nº 4963, de 
18.05.2021, às fls. 19. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado 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 1482/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de junho 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 144/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000020594-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Minas Brasilia Revestimentos e Decoracoes - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de tapete 
para o auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 353163, como gestor do contrato nº 144/2021 e a servidora, 
Carolina Valoes das Neves, matrícula nº 250265, 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, 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. 
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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 1540/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO CONTRATANTE, 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. 154/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000008584-8, celebrado por este 
Tribunal e a empresa KRP Consultoria em Tecnologia de Informação - Ltda, que tem por objeto aquisição de Servidores em Rack 
19", para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Fernando Ferreira Frota, matrícula 352795, como gestor do contrato nº 154/2021, e o servidor 
Heitell Gabriel Sampaio, matrícula 352924, 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 Nº 1541/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO CONTRATANTE, 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 154/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000008584-8, celebrado por este 
Tribunal e a empresa KRP Consultoria em Tecnologia de Informação - Ltda, que tem por objeto aquisição de Servidores em Rack 
19", para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Petrônio Coelho Lemes, matrícula 151953, como fiscal do contrato nº 154/2021, e o servidor Paulo 
César de Oliveira, matrícula 152068, 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 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 1552/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata  o contrato nº. 154/2021, referente ao 
Processo Administrativo 20.0.000008584-8, celebrado por este Tribunal e a empresa KRP Consultoria em Tecnologia de 
Informação - Ltda, que tem por objeto aquisição de Servidores em Rack 19", para atender às demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DTINF Fernando Ferreira Frota 352795 
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DTINF Heitell Gabriel Sampaio 352924 

DTINF Petrônio Coelho Lemes 151953 

DIADM Moredson Mendenha de Abreu Almas  352416 

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 943/2021, de 01 de julho 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 2021/93198 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Macedo de Araújo, Matrícula 990564, 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 Arapoema-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 09/07/2021 a 09/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002185-
13.2020.8.27.2708.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 944/2021, de 01 de julho 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 2021/93156 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jordana Paula Fideles Silva, Matrícula 990087, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colmeia-TO para 
Goianorte-TO, no período de 08/07/2021 a 08/07/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0002587-76.2020.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 945/2021, de 01 de julho 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 2021/93080 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Claudia Alves Cavalcante, Matrícula 990460, 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 
Maurilandia do Tocantins-TO, no período de 14/07/2021 a 14/07/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, 
determinado no processo 00004392820218272724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 946/2021, de 01 de julho 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 2021/93078 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Souza Rodrigues, Matrícula 990045, 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 Conceicao do Tocantins-TO para 
Parana-TO, no período de 08/07/2021 a 08/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
002131-72.2020.8.27.2732.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 947/2021, de 01 de julho 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 2021/93136 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luiza Adriana Silva Mello, Matrícula 990021, 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 Conceicao do Tocantins-TO para 
Parana-TO, no período de 07/07/2021 a 07/07/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002131-72.2020.8.27.2732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 948/2021, de 01 de julho 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 2021/93087 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Jhenifer Rayssa Dias Terra, Matrícula 362092, 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 Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 29/06/2021 a 29/06/2021, com a 
finalidade de emitir o certificado digital, conforme chamado n° R36371, agendado para o dia 29 de junho de 2021 na empresa 
Certifica Anápolis em Palmas - TO.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 949/2021, de 01 de julho 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 2021/93031 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 Santa 
Rosa do Tocantins-TO, no período de 05/07/2021 a 05/07/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0000613-28.2021.8.27.2727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 950/2021, de 01 de julho 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 2021/93024 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Gurupi-TO, no período de 01/07/2021 a 02/07/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado 
o processo 0002820-49.2020.827.2722.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 951/2021, de 01 de julho 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 2021/93023 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silmaria Alves Lima Carvalho, Matrícula 990493, 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 Peixe-TO para Jau do 
Tocantins-TO, no período de 09/07/2021 a 09/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002154.46.2019.8.27.2734.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 952/2021, de 01 de julho 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 2021/93219 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dionisio Pereira de Arruda, Matrícula 361453, 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 30/06/2021 a 01/07/2021, 
com a finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO José Neto Mota de Sousa, Matrícula 357718, 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 30/06/2021 a 01/07/2021, 
com a finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 953/2021, de 01 de julho 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 2021/93123 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maurícia Roberta da Silva, Matrícula 357291, 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 
Aguiarnopolis-TO, no período de 09/07/2021 a 09/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0003317-09.2020.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 954/2021, de 01 de julho 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 2021/93034 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gabriela Liliana Medeiros Suarez, Matrícula 356980, 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 Itaguatins-TO para Sao 
Miguel do Tocantins-TO, no período de 11/07/2021 a 11/07/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0000469-63.2021.8.21.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 955/2021, de 01 de julho 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 2021/93200 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Denise Maria Macêdo da Silva Reis, Matrícula 355940, 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 Arapoema-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 09/07/2021 a 09/07/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002185-13.2020.8.27.2708.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 956/2021, de 01 de julho 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 2021/93035 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Pereira Dias, Matrícula 355788, 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 Porto Nacional-TO para Santa Rita do 
Tocantins-TO, no período de 06/07/2021 a 06/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0005135-23.2020.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 957/2021, de 01 de julho 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 2021/93192 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Renato Sousa Martins, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 354116, 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 Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 29/06/2021 a 
29/06/2021, com a finalidade de retirada de token para assinatura digital junto à DTINF/TJTO, conforme chamado do Service 
Desk R36176.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 958/2021, de 01 de julho 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 2021/93212 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Vagna Carla Alves Costa, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 354063, 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 Arraias-TO para Conceicao do Tocantins-TO, no 
período de 21/07/2021 a 23/07/2021, com a finalidade de prestação de serviços na cidade de Conceição do Tocantins, em 
cumprimento ao Projeto CEJUSC ITINERANTE DE ARRAIAS – O PODER JUDICIÁRIO MAIS PRÓXIMO AO CIDADÃO!.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 959/2021, de 01 de julho 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 2021/93210 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Vagna Carla Alves Costa, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 354063, 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 Arraias-TO para Conceicao do Tocantins-TO, no 
período de 07/07/2021 a 09/07/2021, com a finalidade de prestação de serviços na cidade de Conceição do Tocantins, em 
cumprimento ao Projeto CEJUSCITINERANTE DE ARRAIAS – O PODER JUDICIÁRIO MAIS PRÓXIMO AO CIDADÃO!.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 960/2021, de 01 de julho 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 2021/92510 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wesley Cantuaria Teixeira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352170, o valor de 
R$ 1.259,58, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Figueiropolis-TO, no 
período de 20/06/2021 a 26/06/2021, com a finalidade de conduzir servidor da DARS, visando substituição de computadores, 
instalação de firewalls e reconfiguração de switches, Comarcas de Figueirópolis e Alvorada, coaduna com o pedido de diárias nº 
2021/92476.  

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: 20.0.000027997-9 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01966 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: JR Soares Comércio de Material de Informática EIRELI 
CNPJ: 32.136.831/0001-81 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de material hospitalar (Oxímetro de dedo portátil – 2 unidades, Esfigmomanômetro – 
2 unidades e Estetoscópio – 2 unidades) para o Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Psicossocial – NAPsi do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 444,00 (Quatrocentos e quarenta e quatro reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 36 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 23 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000027997-9 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01967 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: A A Z Saúde Comércio de Produtos Médicos Hospitalares EIRELI 
CNPJ: 17.238.455/0001-42 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de material hospitalar (Termômetro timpânico digital – 2 unidades) para o Núcleo de 
Acolhimento e Acompanhamento Psicossocial – NAPsi do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
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VALOR TOTAL: R$ 384,00 (Trezentos e oitenta e quatro reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4288 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 36 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 23 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000013985-5 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02030 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Elevaenge Comercial e Assistência Técnica em Elevadores LTDA 
CNPJ: 09.283.075/0001-00 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de peças e/ou componentes para elevadores, com entrega imediata, conforme 
quantidades e especificações técnicas constantes no Projeto Básico, mediante contratação direta regida pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, pertinentes aos elevadores existentes nos prédios da sede do Tribunal de Justiça, Escola Superior 
da Magistratura Tocantinense, e nas Comarcas de Porto Nacional e  Guaraí. 
VALOR TOTAL: R$ 17.380,00 (Dezessete mil trezentos e oitenta reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3067 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 99 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 24 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000013447-0 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02098 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Croma Equipamentos e Serviços EIRELI 
CNPJ: 11.855.692/0001-76 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de suprimento de informática (cabeça de impressão – 3 unidades) original, para a 
impressora plotters HP Designjet T1700, utilizada pela Diretoria de Infraestrutura e Obras do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 2.659,92 (Dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.126.1145.4231 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 17 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 29 de junho de 2021. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021-SRP 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

  
Processo nº 21.0.000013200-1- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 042/2021 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a aquisição de veículos zero quilômetro. 
Disponibilidade do Edital: Dia 02 de julho de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 15 de julho de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, 
situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 01 de julho de 2021. 
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Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira 
Pregoeiro 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021 – SRP 

AMPLA CONCORRÊNCIA NO ITEM 01 
EXCLUSIVA PARA ME/EPP NO ITEM 02 

  
Processo nº 21.0.000002638 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2021 – SRP 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de Preços visando futura Contratação de Empresa Especializada para Renovação e Aquisição de 
Licenças de Solução Corporativa de Antivírus, Incluindo Atualizações e Suporte Técnico Pelo Período de 36 (trinta e 
seis) Meses, Conforme Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
Disponibilidade do Edital, dia 02 de julho de 2021 (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 15 de julho de 2021, às 14:00 h  (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 01 de julho de 2021. 

  
Agno Paixão Saraiva 

Pregoeiro 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 – SRP 
EXCLUSIVA PARA ME/EPP 

  
Processo nº 21.0.000012818-7 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 041/2021 – SRP 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de Preços visando Futura Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Arranjos 
Decorativos de Flores Naturais, para Atender as Necessidades dos Eventos Promovidos pelo Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, Conforme Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e seus Anexos. 
 Disponibilidade do Edital: dia 02 de julho de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 16 de julho de 2021, às 13:30 h (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 01 de julho de 2021. 

Agno Paixão Saraiva 
Pregoeiro 

  
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 21.0.000003529-4 
CONTRATO Nº 159/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: GB Print Comércio, Representações e Serviço – Ltda 
OBJETO: Aquisição de uma licença perpétua do software Remark Office OMR com suporte técnico e treinamento, visando 
atender às demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Escola Superior da Magistratura Tocantinense, para apoio 
a realização de concursos públicos e processos seletivos. 
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VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 8.990,00 (oito mil novecentos e noventa reais)??, compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência do suporte (12 meses) a partir da assinatura do contrato. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240   
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  – SRP Nº 24/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2021 
PROCESSO 21.0.000014713-0 
CONTRATO Nº 157/2021  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Disbrava - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína – Ltda 
OBJETO: Aquisição de veículos zero quilômetro, para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste 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, ressalvado o prazo de garantia dos veículos. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3076    
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240   
DATA DA ASSINATURA: 1 de julho de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2017 
PROCESSO 17.0.000023196-7 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Elevaenge Comércio e Assistência Técnica em Elevadores Ltda 
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 147/2017, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 08/10/2021 a 
07/10/2022, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2019 
PROCESSO 19.0.000010322-8 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Elevaenge Comércio e Assistência Técnica em Elevadores Ltda 
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 107/2019, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 26/09/2021 a 
25/09/2022, perfazendo um total de 36 (tinta e seis) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 365/2021, de 30 de junho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença maternidade, da servidora GRACE KELLY COELHO BARBOSA, matrícula nº 
276631, ocupante do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA 
CRIMINAL, no período de 18/06/2021 a 14/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93273; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353523 IVANIA BARBOSA ARAUJO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 18/06/2021 à 14/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 858/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER, matrícula nº 62755, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 01/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 01/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 07 a 07/01/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 859/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora NAIRA SORAIA LIMA GONÇALVES, matrícula nº 256835, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 860/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
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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 MAGDA REGIA DA SILVA BORBA, matrícula nº 179137, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 861/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ALEANE DE PAULA CARVALHO, matrícula nº 177241, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 20/06 a 19/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 366/2021, de 01 de julho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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);  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93296 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ROBERTA ELOI PEREIRA, matrícula nº 352528, ESCRIVÃO JUDICIAL, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE NATIVIDADE no período de 
01/07/2021 a 02/07/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO 

DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 367/2021, de 01 de julho 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula nº 93054, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS, no 
período de 08/07/2021 a 09/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93292; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 
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Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352524 HERIKA MENDONÇA HONORATO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 08/07/2021 à 09/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 368/2021, de 01 de julho 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor JOSE NAZARENO DO REGO CUNHA, matrícula nº 106566, ocupante 
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, no período de 01/07/2021 a 15/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93139; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

199521 JULIENE LEMES PEDREIRA MAYA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/07/2021 à 15/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 862/2021, de 01 de julho 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 NUBIA WALERIA MARTINS CARDOSO AIRES, matrícula nº 178336, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 18/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 18/07/2021, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 30/11 a 17/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 863/2021, de 01 de julho 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 CLAUDIA RODRIGUES CHAVES, matrícula nº 41374, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 29/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 29/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01/02 a 01/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 864/2021, de 01 de julho 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 LETÍCIA LEÃO PEREIRA RESENDE, matrícula nº 354012, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 865/2021, de 01 de julho 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 MICHELE DE SOUZA COSTA ROMERO, matrícula nº 353285, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2022, 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 866/2021, de 01 de julho 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 POLIANO COELHO MENDES, matrícula nº 353115, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/01/2022, 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 867/2021, de 01 de julho 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; 
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CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor NELSON BRITO DE SENA, matrícula nº 352873, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 868/2021, de 01 de julho 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 JULVAN ANDRADE MODESTO, matrícula nº 352698, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/01/2022, 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 869/2021, de 01 de julho 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 MARCIA TOCANTINS PIETSCH CUNHA, matrícula nº 266929, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, 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 870/2021, de 01 de julho 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 SHARLLESANDRA BEZERRA LIMA, matrícula nº 176832, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 01 a 20/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 20/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 20/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 871/2021, de 01 de julho 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 EVA ALMEIDA DOS SANTOS, matrícula nº 168536, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 07/06 a 06/07/2021, a partir de 07/06/2021 até 06/07/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 369/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452, 
ocupante do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, 
no período de 01/07/2021 a 02/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93145; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

260849 ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/07/2021 à 02/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 370/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452, 
ocupante do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, 
no período de 05/07/2021 a 09/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93147; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

260849 ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 05/07/2021 à 09/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 371/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452, 
ocupante do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, 
no período de 12/07/2021 a 16/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93150; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

260849 ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 12/07/2021 à 16/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 872/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
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 SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO, matrícula nº 281446, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Adhemar Chufalo Filho 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 372/2021, de 01 de julho 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora ROSANGELA ALVES DE MORAES SANTOS, matrícula nº 142170, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CRIMINAL, 
no período de 08/07/2021 a 06/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93323; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352519 IRANIR TAVARES CERQUEIRA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 08/07/2021 à 06/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA FÉRIAS Nº 873/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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 NILSON SOARES DA PAIXAO, matrícula nº 353395, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 874/2021, de 01 de julho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor FERNANDES MARTINS RODRIGUES, matrícula nº 93250, relativas ao período aquisitivo 
2012/2013, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02/02 a 03/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Keyla Suely Silva Da Silva 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 373/2021, de 01 de julho 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de afastamento para servir no tribunal do júri, da servidora ROSANGELA ALVES DE MORAES 
SANTOS, matrícula nº 142170, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO 
NACIONAL - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 02/07/2021 a 02/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93322; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354207 ANDREIA NERES ALVES CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 02/07/2021 à 02/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 374/2021, de 01 de julho 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);  
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CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora IVIA GLORIA DA SILVA, matrícula nº 228841, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CRIMINAL, no período de 
21/05/2021 a 21/05/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93274; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

224069 GIANE CRISTINA DE CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 21/05/2021 à 21/05/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 875/2021, de 01 de julho 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 BÁRBARA DELLANE LOPES DA SILVA, matrícula nº 353259, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 14/06 a 03/07/2021, a partir de 29/06/2021 até 03/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 13 a 17/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 876/2021, de 01 de julho 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 WALLSON BRITO DA SILVA, matrícula nº 198622, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 27/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 27/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 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 877/2021, de 01 de julho 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 ODELINO OLIVEIRA FONSECA , matrícula nº 357705, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 25/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 25/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 25/02/2022, 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 878/2021, de 01 de julho 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 THAIS ANDREIA PEREIRA LOSS RODRIGUES, matrícula nº 352780, relativas ao 
período aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, 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 879/2021, de 01 de julho 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 ANTONIO DAVID SOBRINHO FILHO, matrícula nº 3384, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02 a 31/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 880/2021, de 01 de julho 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 ANTONY CARDOSO BIZERRA, matrícula nº 256541, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/03/2022, 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 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 881/2021, de 01 de julho 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 DANILO DE ARAUJO CRUZ OLIVEIRA, matrícula nº 239834, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, 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 882/2021, de 01 de julho 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 VERA LUCIA VIEIRA MOURA, matrícula nº 238543, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2023, 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 883/2021, de 01 de julho 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 JUCILENE RIBEIRO FERREIRA, matrícula nº 178532, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 375/2021, de 01 de julho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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);  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93358 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor IZALDINO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES, matrícula nº 358125, CEDIDO AO TJTO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4992 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2021 72 

 

 
 

NATIVIDADE no período de 01/01/2021 a 30/06/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período 
da efetiva substituição.  
Art. 2º Revoga-se a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 35/2021, de 13 de Janeiro de 2021.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO 

DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 376/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor PAULIRAN SILVERIO NETTO, matrícula nº 246545, ocupante do cargo 
de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 16/07/2021 a 30/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93359; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354276 CLEONE JOSE DE OLIVEIRA  CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 16/07/2021 à 30/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 377/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, do servidor ROSIMAR JOSE DE FARIAS PIRES, matrícula nº 144360, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 
12/07/2021 a 10/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93360; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

145847 ROSINETO DA SILVA RITA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 12/07/2021 à 10/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 884/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora REJANE MARTINS PEDROSA PINTO, matrícula nº 352681, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 885/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 ANA PAULA RIBEIRO DE ARAÚJO MARTINS, matrícula nº 257832, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 30/07/2021, 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. 
 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 378/2021, de 01 de julho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de cessão para outro órgão, do servidor CARLOS EDUARDO DA COSTA ARANTES, 
matrícula nº 352508, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE FORMOSO DO 
ARAGUAIA - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 23/02/2021 a 22/02/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93372; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

361459 MAURO LEITE OLIVEIRA JUNIOR CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 23/02/2021 à 22/02/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  

 
 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
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O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

ADILIO PAULO FONTANA 735.200.631-15 0000969-63.2016.827.2738 R$ 52,50 

ALDAY MACHADO DE OLIVEIRA 642.326.541-00 0004216-09.2020.827.2707 R$ 16,50 

ANGELO CARDOSO AZEVEDO 205.440.659-72 0041220-19.2017.827.2729 R$ 467,44 

ANIBAS XAVIER DA SILVA 044.939.661-49 5000734-40.2013.827.2730 R$ 71,50 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 07.207.996/0001-50 0013218-40.2019.827.2706 R$ 32,50 

BANCO FINASA S/A 57.561.615/0001-04 5000104-52.2010.827.2709 R$ 72,50 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. 59.109.165/0001-49 5000291-50.2012.827.2722 R$ 16,50 

BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA 77.388.007/0001-57 0008282-28.2018.827.2731 R$ 343,95 

BRUNO BRITO MARTINS DE SOUSA 054.535.621-02 0031356-55.2019.827.2706 R$ 10,50 

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO 

01.149.953/0001-89 5000836-87.2012.827.2733 R$ 1.594,31 

CARLOS ANTONIO DE SOUZA 371.188.381-87 0007661-94.2019.827.2731 R$ 31,00 

CICLO CAIRU LTDA 02.513.526/0001-09 5006743-26.2010.827.2729 R$ 55,00 

CLEIDIONICE DA SILVA SARAIVA 028.764.591-67 0020133-36.2019.827.2729 R$ 257,19 

CONDADOS CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO 
DE DADOS LTDA 

25.059.783/0001-00 5028520-62.2013.827.2729 R$ 231,88 

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MORADA 
DO IPE 

04.726.937/0001-08 0009259-55.2020.827.2729 R$ 669,85 

DACIANA DIAS BEZERRA 499.324.541-68 0002147-19.2020.827.2702 R$ 728,45 

ECLESIA MARIA LUSTOSA RIBEIRO 601.566.191-72 0028484-71.2014.827.2729 R$ 135,22 

EDILSON LOSS 100.430.238-00 5000930-32.2011.827.2713 R$ 332,79 

EDIVALDO BENTO DA LUZ 498.536.431-20 0004898-68.2015.827.2729 R$ 188,00 

EDNA XAVIER DA SILVA 370.490.031-15 5000734-40.2013.827.2730 R$ 71,50 

ELIENE LIMA SOUSA SILVA 713.513.291-20 0021258-39.2019.827.2729 R$ 21,50 

ELIZEU MARTINS COELHO 031.712.396-39 0006433-37.2017.827.2737 R$ 46,50 

EULER SEVERO PORTELA VIDAL 14.907.849/0001-58 0044125-60.2018.827.2729 R$ 78,50 

FRANCISCO PAULO SILVA 448.949.614-15 0021258-39.2019.827.2729 R$ 21,50 

FUNDACAO EDUCACIONAL DE PARAISO DO 
TOCANTINS FEPAR 

26.753.855/0001-87 0001629-44.2017.827.2731 R$ 25,50 

FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 
BITTENCOURT 

05.843.211/0001-00 0002613-68.2016.827.2729 R$ 80,00 

GESA SUDARIO DA FONSECA 707.253.301-04 0001583-90.2019.827.2729 R$ 415,18 

GLEIDSON JERONIMO MENDONCA & CIA LTDA 05.467.855/0001-40 5000051-98.2006.827.2713 R$ 109,24 

GUILHERME BERNARDO DA SILVA 029.458.411-00 0005141-94.2019.827.2721 R$ 322,00 

HIGOR MASCARENHAS BARROS 730.907.941-87 0000555-66.2019.827.2736 R$ 4.306,70 

HILDA SOARES DA SILVA 243.146.681-72 0009229-75.2019.827.2722 R$ 105,50 

JOANILDA DA SILVA LEME 280.112.361-72 0009293-90.2016.827.2722 R$ 655,33 

JOSE DIAS ALMEIDA FILHO 797.737.531-15 0004734-64.2019.827.2729 R$ 125,84 

JOSE ELCIMAR AMORIM GAMA 267.057.021-68 0027684-04.2018.827.2729 R$ 137,42 

JOSE FABRISQUIANO DE ASSIS NETO 043.483.811-00 0005235-42.2019.827.2721 R$ 56,21 

JOSE WELLINGTON MARTINS TOM BELARMINO 120.456.831-68 5000634-76.2013.827.2733 R$ 219,00 

LUCIANO ALVES ROCHA 031.185.451-60 0001554-43.2019.827.2728 R$ 69,30 

LUZENOR BESERRA DA SILVA 784.636.021-34 5015420-40.2013.827.2729 R$ 1.639,31 

MARCO ANTONIO DE BASTOS SILVA 377.303.472-53 0001929-80.2015.827.2729 R$ 121,60 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA GODINHO 599.523.261-49 0009742-28.2018.827.2706 R$ 29,74 

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS SILVA 019.311.761-40 0004998-50.2019.827.2707 R$ 732,00 

MASCARENHAS E BARROS LTDA 14.007.559/0001-58 0000555-66.2019.827.2736 R$ 4.306,70 

MUNICIPIO DE CASEARA 24.851.487/0001-84 0000167-65.2019.827.2704 R$ 135,50 
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MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS 01.067.966/0001-09 0000748-12.2018.827.2738 R$ 152,75 

MUNICIPIO DE RIO DA CONCEICAO 33.262.536/0001-34 0001298-10.2017.827.2716 R$ 612,20 

MURILO FERREIRA BORGES 014.209.551-60 5016423-30.2013.827.2729 R$ 189,96 

NELIO ANTONIO TURRA 452.845.129-87 5000930-32.2011.827.2713 R$ 332,79 

NICOLAU ROCHA DE OLIVEIRA 227.660.901-00 0019366-58.2015.827.2722 R$ 146,84 

ORLANDO LUSTOSA NOGUEIRA 002.862.071-25 0003520-14.2018.827.2716 R$ 57,50 

P. S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.212.656/0001-57 0010105-44.2020.827.2706 R$ 16,50 

PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE PALMAS LTDA 07.139.815/0001-03 0010093-34.2015.827.2729 R$ 5.202,09 

RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA 08.382.929/0017-00 0038285-35.2019.827.2729 R$ 47,50 

SUELY PEREIRA BINO 007.064.361-05 0001037-35.2019.827.2729 R$ 110,30 

THIAGO VICENTE FERREIRA 709.157.171-15 5000956-85.2010.827.2706 R$ 80,50 

TOMAZ FERREIRA DAMA 816.561.902-06 0005267-89.2019.827.2707 R$ 573,24 

UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E 
TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) 

01.409.581/0001-82 0000593-30.2018.827.2731 R$ 146,00 

UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E 
TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) 

01.409.581/0001-82 0036819-74.2017.827.2729 R$ 1.257,44 

VALDIVINO PEREIRA DE SANTANA 869.022.701-63 0001158-36.2019.827.2738 R$ 135,37 

VALTONIA GONCALVES DOS SANTOS 907.619.521-87 0011609-26.2014.827.2729 R$ 308,05 

VERA LUCIA ZENSQUE FALCHIONE 025.662.368-60 0003922-90.2017.827.2729 R$ 1.163,83 

VERANICE DA SILVA DE JESUS CARVALHO 011.947.731-92 0041887-39.2016.827.2729 R$ 157,88 

VERONICE JARDIM DA SILVA 005.535.501-36 0034834-75.2014.827.2729 R$ 176,94 

VINICIUS MAIA DOS SANTOS 999.694.081-00 0002114-69.2020.827.2721 R$ 77,50 

W. S. LTDA 04.383.635/0001-76 0015993-95.2015.827.2729 R$ 145,50 

WHADSON ALVES RODRIGUES 005.967.391-50 0020835-42.2015.827.2722 R$ 150,22 

WILLIAN PEREIRA DE SOUZA 058.169.491-01 0001124-66.2016.827.2738 R$ 129,50 

XAVIER COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL 
LTDA 

07.876.419/0001-50 5000734-40.2013.827.2730 R$ 71,50 
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Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (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 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
  
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 - 
JUIZ CONVOCADO 
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 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO 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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