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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001179-58.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE VIEIRA 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO (OAB TO005797) 
AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FEITO 
EM FACE DA ADMISSÃO DO IRDR N° 0010329-83.2019.827.0000 – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. Do compulsar dos autos observa-se que a relação de causalidade a qual gerou a demanda difere da relação daquela 
posta nas demandas afetadas pela citada IRDR, vez que nestas se discute a validade dos contratos em decorrência de vícios de 
formalidade quando da contração dos empréstimos por analfabetos e, na demanda proposta pelo ora recorrente, discute-se a 
não existência de contrato firmado ou, se firmado, firmado de forma fraudulenta, ou seja, tratam-se de situações distintas. 
Recurso conhecido e provido no sentido de desconstituir a decisão ora vergastada, devendo, o feito originário seguir seu regular 
curso. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente recurso para dar-lhe provimento a fim de desconstituir a decisão ora vergastada, devendo o feito que deu origem ao 
presente seguir seu regular curso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de junho de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015406-87.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0024440-96.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: LUZINETE GONCALVES MARTINS 
ADVOGADO: RENATO HEITOR SILVA VILAR (OAB TO008049) 
AGRAVADO: M E C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO VINCULADO AO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO 
DE DEMANDAS REPETITIVAS. APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS PELO ARTIGO 1.037, §9º. RECURSO 
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMETO.Após ser cientificada sobre a suspensão de seu processo em razão 
da vinculação ao IRDR, deve a parte interessada formular requerimento de prosseguimento do feito, demonstrando que a 
questão debatida no processo não se coaduna com aquela a ser julgada no IRDR. É inviável o conhecimento do recurso em que 
se verifica que, embora a determinação de suspensão do feito tenha sido determinada pelo juízo de primeiro grau, a presente 
insurgência foi protocolada diretamente junto a esta Corte, sem a demonstração acerca da prévia apresentação do requerimento 
de distinção perante o juízo de origem. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, não conhecer 
do recurso interposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, mantendo inalterada a decisão 
monocrática prolatada no evento 2, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser inadmissível, nos termos do voto 
do(a) Relator(a).Palmas, 23 de junho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012968-27.2017.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0012968-27.2017.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR   PGM007238    
APELADO: HELOIZA FIGUEIREDO MOTA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 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. 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, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
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). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, 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 face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de junho de 2021. 
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2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

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

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010149-67.2020.827.2737 
ORIGEM             : COMARCA DE PORTO NACIONAL - TO 
REFERÊNCIA    : DESPACHO NO EVENTO - 57   
APELANTE         : RONALDO ADRIANO LIMA CARVALHO 
APELADO          : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS . 
RELATOR          : DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto – Relator, em cumprimento ao Despacho 
prolatado no EVENTO 57, INTIMAR via edital o APELANTE: RONALDO ADRIANO LIMA CARVALHO, ora em local incerto e 
não sabido, brasileiro, união estável, programador, nascido em 26/12/1985, natural de Rio Maria/PA, filho de Afonso Santiago 
Carvalho e Rosa de Lima Carvalho; para que tome conhecimento do inteiro teor do DESPACHO retro mencionado, dos autos em 
epígrafe, a saber: Defiro a cota Ministerial acostada no evento 54 e determino a intimação do réu, via edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e da declaração de extinção do mandado conferido ao Advogado, regularize sua 
representação judicial e apresente as razões recursais devidas. Caso não haja resposta, intime-se a Defensoria Pública. 
Cumpra-se. Palmas, 27 de junho de 2021. (As). HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Relator. Palmas, aos 01 de julho de 2021. 
Maria Sueli de Souza Amaral Cury – Secretária. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Processo n. 0000608-81.2021.8.27.2702– Procedimento do Juizado Especial Cível  
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. Joao Paulo Gomes dos Santos /GO050050  
Requerido: WANDERLAN SOARES CARDOSO  
Advogado: Nihil 
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema 
pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002670-92.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA 
AUTOR: VALDIRENE MARIA RIBEIRO 
RÉU: ANA PAULA CUNHA CASTRO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 170: "1 Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença em que se encontram 
pendentes de análise os pedidos de quebra de sigilo fiscal apresentado no evento 146, levantamento de valores penhorados e 
demais penhoras requeridas no evento 165. 2 Em relação ao pedido de quebra de sigilo fiscal, indefiro o pleito,  haja vista se 
tratar de medida extrema que somente é cabível em situações excepcionais, quando exauridas outras formas de procura de 
bens, o que não é o caso, conforme fora certificado no evento 157. 3 Noutro ponto, no que concerne ao pedido de levantamento 
dos valores penhorados (evento 165), determino ao cartório que previamente certifique se decorreu ou não o prazo para que a 
parte devedora se manifeste a respeito da penhora; e, posteriormente, retornem os autos conclusos. 4 Por fim, em relação ao 
demais pedido de penhora apresentados na petição do evento 165, verifica-se de plano ser incabível a constrição do pró-
labore da devedora, isso porque se trata de verba impenhorável, a teor do que dispõe a norma do art. 833, inciso IV, do CPC/15.  
5 Outrossim, incabível a penhora de bens no endereço da pessoa jurídica que a executada compõe o quadro social até o limite 
das quotas de titularidade desta, isso porque eventuais bens, por mais que decorrentes do pagamento das quotas subscritas da 
executada (integralização do capital social), são de titularidade da pessoa jurídica, a qual não é parte na presente ação. 6 
Portanto, prossiga-se conforme o item 3 da presente decisão. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
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2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PRAZO 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA GRATUITA: (X) NÃO 
PROCESSO N: Nº 0019122-46.2016.8.27.2706 
CLASSE: MONITÓRIA 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: REINALDO PEREIRA CARDOSO 
RÉU: REINALDO PAGANI PEREIRA CARDOSO 
RÉU: KASSIA RUBIA DE FREITAS BORGES 
RÉU: CENTENÁRIO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 
O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o 
presente EDITAL virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da 
AÇÃO MONITÓRIA nº 00191224620168272706, chave nº 924994207916, envolvendo as partes supragrafadas, sendo o 
presente para CITAR  o requerido REINALDO PEREIRA CARDOSO, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF n° 173.515.376-
15, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial para, no prazo de 15(quinze) dias úteis: (i) PAGAR a 
dívida no valor de R$ 316.256,82 (trezentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta seis reais e oitenta dois centavos), bem como 
os honorários advocatícios, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, caso em que ficará 
isento do pagamento das custas e das despesas processuais; ou, (ii) RECONHECENDO o crédito da parte autora e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 
de 1%a.m. (um por cento ao mês); ou, (iii) OFERECER Embargos Monitórios. FAZ-SE ainda as seguintes ADVERTÊNCIAS: (1) 
se a dívida não for paga e os embargos monitórios não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito, em título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito, no que couber, na forma de cumprimento de 
sentença, conforme Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015. (2) Os embargos monitórios 
deverão ser apresentados por advogado cadastrado no sisteme e-Proc. (3) Caso não tenha condições de constrituir advogado, 
poderá procurar a Defensoria Pública Estadual. (4) De acordo com a Instrução Normativa/TJTO nº 001/2016, de 01 de março de 
2016, não é necessário o encaminhamento de cópia da petição inicial para cumprimento do mandado/carta de citação/intimação. 
(5) Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em 
www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar 
o número do processo e a chave, indicados acima. E para que ninguém possa alegar ignorância, o Juízo acima identificado 
mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do Fórum 
local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no Diário da Justiça eletrônico (DJe) quando a parte for 
beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína/TO, ao primeiro dia do mês de 
julho do ano de dois mil e vinte um. Eu, Ana Paula Martins, Escrivã Judiciário, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: (X) SIM 
PROCESSO N: 5012962-56.2012.8.27.2706 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM 
AUTOR: MARGANETE VIEIRA DE MELO 
RÉU: JOÃO BARBOSA DA SILVA 
RÉU: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS RELIGIOSAS DO MARANHÃO 
RÉU: ILCE IONE FERREIRA DOS SANTOS 
RÉU: FUNDAÇÃO ECUMÊNICA CRISTÃ 
RÉU: FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE CAJAZAEIRAS – FAFIC 
RÉU: MARIA DELMA SÁ DE ALENCAR 
O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína. Estado do Tocantins, na forma da lei FAZ SABER a todos quantos o 
presente EDITAL virem ou conhecimento tiverem, que por este juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da 
AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 5012962-56.2012.8.27.2706, chave nº 647458010314, envolvendo as partes 
supragrafadas, sendo o presente para CITAR a FUNDAÇÃO COMUNIDADE ECUMÊNICA CRISTÃ, inscrita no CNPJ sob 
n.° 03.906.531/0001-36, na pessoa de seu representante legal; e INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS RELIGIOSAS DO 
MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob n.° 02.576.549/0001-54, na pessoa de seu representante legal, que atualmente encontram-
se em lugar incertos e não sabidos, por todos os termos da inicial e emenda, para, querendo, oferecer defesa ao pedido, no 
prazo de 15 (quinze) dias, tudo em conformidade com o r. despacho proferido. Pelo presente ADVERTE-SE ainda a parte ré de 
que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial, bem 
como nomeado CURADOR ESPECIAL.E para que ningém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em 
jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita 
apenas no Diário da Justiça Eletrônico quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça.DADO E PASSADO nesta cidade 
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e Comarca de Araguaína/TO, aos vinte três dias dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um (23/06/2021). Eu, Ana Paula 
Martins, Escrivã Judiciário que o digitei. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, processo n° 0014547-53.2020.8.27.2706 requerido por MARINEUZA RIBEIRO 
BARROS, em face de GLEISSON PINTO DE SOUSA, sendo o presente para intimar a requerente, Srª. MARINEUZA RIBEIRO 
BARROS, brasileira, solteira, auxiliar de produção, portadora do Registro Geral nº 777147, 2ª Via, SSP/TO, inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob o nº 028.083.791-70,  estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
manifestar, através de seu advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 
sem resolução do mérito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22 de junho de 2021. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, servidora de secretaria, que o 
digitei e subscrevi. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1617/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 02 de julho de 2021 
Retifica a Portaria Nº 1579/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 30 de junho de 2021, que estabelece 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. 
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: 
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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 designado o Oficial de Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, telefone (63) 9 9282-2002, 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 dois dias do mês de julho do ano de dois 
mil e vinte e um (02/07/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
Classe da ação INQUÉRITO POLICIAL 
Nº dos Autos: 0016273-33.2018.8.27.2706 
Acusado: JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS 
Vítima: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA 
Edital de intimação do réu JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS, vigia, nascido em 16/02/1993, atualmente em local incerto 
ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Ante o exposto, com base 
no artigo 107, inciso VI, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS, já 
qualificado nos autos, apenas pelo crime descrito no artigo 147 do Código Penal. Com relação às demais infrações penais, 
intime-se a autoridade policial para que conclua as investigações, no prazo impreterível de 60 (sessenta) dias. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Nº dos Autos: 0012153-39.2021.8.27.2706/TO 
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Acusado: J. R. DA S.  A. 
Vítima: W. V.  F. 
Edital de intimação da vítima: W. V. F., brasileira, solteira, manicure, filha de Onezi dos Santos Vieira, atualmente em local 
incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Ante o 
exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela 
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, 
o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta 
não esteja no local; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 
(duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por 
qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido 
de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de 
amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica 
da ofendida; e) Deve restituir à requerente, por intermédio de terceira pessoa de sua confiança e no prazo de 24 horas, a 
certidão de nascimento da filha, HAYLLA VITORYA FERNANDES RODRIGUES; f) Fixo os alimentos provisionais em favor de 
HAYLLA VITORYA FERNANDES RODRIGUES, filha em comum do casal, no valor de 30% do salário mínimo vigente, a serem 
pagos até o décimo dia de cada mês, mediante depósito pelo requerido em conta bancária a ser indicada pela vítima no ato da 
notificação. Os alimentos fixados nestes autos têm natureza precária, devendo o alimentado, por meio de sua representante 
legal, ingressar com a ação própria no juízo de família no prazo decadencial de até 90 dias. Os alimentos destes autos terão sua 
eficácia cessada assim que for proferida decisão pelo juízo de família ou expirado o prazo acima sem o ajuizamento da ação no 
juízo de família competente. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá 
implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental 
Penal, bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.  PRAZO DE VIGÊNCIA: Com 
exceção dos alimentos provisionais, cujo prazo já foi estabelecido em item próprio acima, as demais medidas permanecerão 
em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo 
de sentença absolutória ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas 
serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo 
procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo 
instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação 
penal privada, o prazo de duração será de seis meses.  As partes ficam advertidas de que as questões relacionadas à guarda da 
filha em comum e os respectivos alimentos devem ser resolvidas de forma definitiva por meio de ação própria no juízo de família, 
dada a natureza precária deste feito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no 
"Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de 
Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais 
PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS 
A Excelentíssima Senhora, Doutora EMANUELA DA CUNHA GOMES, Juíza de Direito titular da Comarca de Aurora do 
Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais...FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por este meio, MANDA CITAR todos os herdeiros INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para 
os termos da Ação de INVENTÁRIO n.º 0002780-03.2020.8.27.2711, Inventariante RICARDA VIEIRA, dos bens que ficaram por 
falecimento de Matiles Antônio Neto, cujo óbito ocorreu em 09/10/2020, para, querendo, se manifestarem sobre o (s) valore (s) 
apresentado (s) nas Primeiras Declarações, podendo,se dele (s) discordar (em), juntar (em) prova de cadastro, em 15 (quinze) 
dias, (art. 629, CPC/2015) ou atribuir (em) valores, que poderão se expressamente aceitos pelos interessados (art. 634, 
CPC/2015). Em caso de discordância quanto aos valores,  o oficial de justiça/avaliador desta Comarca irá avaliar o (s) bem (ns) a 
inventariar. Tudo conforme decisão acostada ao evento  11 dos autos acima mencionados e em conformidade com o termo de 
primeiras declarações do evento 36. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou a MM.ª Juíza expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no placar do fórum local, na 
forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 18.06.2021. Eu, Zulmira da Costa Silva, 
Servidora de Secretaria, digitei. (as) EMANUELA DA CUNHA GOMES- Juíza de Direito". 
 

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

Intimações às partes 
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados. 
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS N. 0005509-06.2019.8.27.2721 
Exequente: G.V.B. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4993 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 02 DE JULHO DE 2021 8 

 

 
 

Executado: JOSE MARIA VIEIRA, brasileiro, casado, filho de Jovino Batista Vieira e Arcângela Pereira da Silva, CPF n. 
971.891.701-20. 
SENTENÇA: Deste modo, satisfeita a obrigação, extingue-se a contenda com lastro no art. 924 II do CPC. Ante o exposto, passo 
ao Decism: DISPOSITIVO Com essas condições, EXTINGO a presente execução na forma do art. 924, II do CPC. Sem custas e 
honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. 
 
Ficam os requeridos abaixo identificados, intimados dos atos processuais a seguir relacionados. 
PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0002655-39.2019.8.27.2721/TO 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Requeridos: SIMONE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, nascida aos 17/08/1988, filha de josé Edilson da Silva e Maria Nivalda de 
Oliveira e JACKSON MARCELO DA SILVA, brasileiro, nascido aos 24/08/1990, filho de Maria do Carmo Paula da Silva, CPF n. 
080.162.634-02 
SENTENÇA: Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, defiro a cota ministerial do evento 37 e nos termos do art. 485, IV 
do CPC, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito. Custas na forma do artigo 4°, III da lei 9.289/96.  P.R.I.C. Após, o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA, Juiz de Direito. 
 
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000004-95.2009.8.27.2721/TO 
Exequente: DEFENSORIA PÚBLICA 
Executado: OZIEL MESQUITA ARAUJO, brasileiro, solteiro, autônomo, CPC n. 928.753.001-72, filho de Luiza de Mesquita e 
Francisco de Araújo Lima. 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta,  em face da satisfação da obrigação por parte do 
devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 
P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Documento eletrônico assinado 
por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. 
 
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0000508-16.2014.8.27.2721/TO 
Exequente: K.F.V. 
Executado: HIPÓLITO BRITO VASCONCELOS, brasileiro, convivendo em regime de união estável, lavrador, filho de Francisco 
Gerônímo de Vasconcelos e Neli Brito Vasconcelos, CPF n. 715.742.121-68. 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta,  em face da satisfação da obrigação por parte do 
devedor, EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 
P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Documento eletrônico assinado 
por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. 
 

GURUPI 
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Às partes e aos advogados 
Carta Precatória nº: 0005728-45.2021.827.2722 
Ação: ALIMENTOS 
Juízo de Origem: 2ª Vara de Família, Sucessões e Ausência da comarca de Betim - MG 
Processo de Origem: 5015257-95.2019.8.13.0027 
Requerente: ROZENO COIMBRA DOS SANTOS 
Advogado: LUCAS ROBERTO RODRIGUES SILVEIRA – OAB/MG nº 174.878 
Requerida: TIFANY MUNIZ COIMBRA 
Advogadas: BÁRBARA AUGUSTA DIAS DE MIRANDA – OAB/MG nº 174.333; GREICIANA RODRIGUES GIL – OAB/MG nº 
177.298 
INTIMAÇÃO (evento 3): “Vistos, 1 – Para cumprimento da diligência deprecada, designo o dia 21 de julho de 2021, às 17h. 2 – 
[...]. 3 – Proceda a escrivania a todos os atos de comunicação necessários para realização da audiência. Às providências. 
Datado e certificado pelo sistema. Documento eletrônico assinado por CIBELE MARIA BELLEZZIA – Juíza de Direito” 
OBSERVAÇÃO: As partes e/ou Advogados deverão entrar em contato com o juízo deprecado, a fim de ser encaminhado link de 
acesso à videoconferência, por meio do telefone (63) 3311-2864 ou por e-mail (precatorias1gurupi@tjto.jus.br). 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
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A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0016370-48.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) FABIO LUIS ARAUJO DOS SANTOS, brasileiro, unido estavelmente, nascido aos 28 de abril de 1997, natural 
de Gurupi-TO, filho de Francisco Simião dos Santos e Lucélia da Silva Araújo, portador do RG n.º 1.530.646 SSP/TO e CPF n.° 
606.659.163-02, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, IV do Código Penal. E 
para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e 
publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 
52, cujo dispositivo segue transcrito: "Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, via de 
consequência, CONDENO o acusado FÁBIO LUÍS ARAÚJO DOS SANTOS nas penas do art. 155, § 4º, IV do Código Penal, 
absolvendo-o do art. 244-B do ECA, conforme art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Passo assim à fase da 
dosimetria da pena. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Por meio das circunstâncias judiciais estabelece-se a pena-base que é 
o início do procedimento de apuração da pena final da condenação, fixando o necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime, conforme artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade: o grau de culpabilidade observado neste delito é o 
normal à espécie.  Antecedentes: Não consta registro de maus antecedentes. Conduta social: poucos elementos foram coletados 
acerca da conduta social do acusado, portando deixo de analisá-la. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a 
personalidade do acusado, portando deixo de valorá-la. Motivos do crime: Obtenção de lucro fácil, entretanto é próprio do tipo, 
razão que assiste sua não valoração. Circunstância: normais. Consequências do crime: É próprio do tipo, razão pela qual deixo 
de valorá-la. Comportamento da vítima: esta nada contribuiu para prática delituosa. PENA BASE. Fixo-lhe a pena-base em 02 
(dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo que cada dia- multa é no valor de 1/30 (um trigésimo) do 
valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, corrigidos monetariamente a partir da data do evento. PENA INTERMEDIÁRIA. 
Agravantes: Não há. Atenuantes: Reconheço a atenuante da confissão extrajudicial, entretanto, deixo de atenuar a pena por ter 
fixado a pena base no mínimo legal. PENA DEFINITIVA. Diante da inexistência de outras causas modificadoras da reprimenda, 
fica a pena DEFINITIVA em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. REGIME INICIAL: Concernente 
ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado, consubstanciado no art. 33, §3º do CP, fixo o 
regime ABERTO. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Verificando no presente caso a quantidade da 
pena e as circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (art. 44, do Código 
Penal), quais sejam: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, a ser realizada na forma do art. 46, do Código Penal, à 
razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho do sentenciado, em entidade a 
ser designada pelo Juízo da Execução Penal; PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais, 
durante 02 (dois) anos à entidade a ser designada também pelo Juízo da Execução Penal, com possibilidade, desde que haja 
anuência do beneficiário, de substituição da prestação pecuniária por prestação de outra natureza (art. 45, § 2º, do Código 
Penal). MANUTENÇÃO DA PRISÃO: O acusado respondeu o processo em liberdade, restando condenado por furto qualificado 
no regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito e, estando ausentes os requisitos do 
art. 312 do CPP, concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade. REPARAÇÃO DE DANOS - A vítima declarou os 
seginte prejuízo: prejuízo da vítima foi as compras que ela fez na sextafeira, a televisão, um pano de joia e um nebulizador; que o 
nebulizador custou R$ 200,00, as compras R$ 400,00 e o pano de joia R$ 1.000,00 - total do valor R$1.600,00; portanto, 
observa-se que os valores que a vítima informou sobre os prejuízos sofridos está dentro da realiadade mercantil; Todavia, 
considerando que os objetos quando vendidos desvaloriza, no momento que sai da loja, no mínimo 30%, essa avaliação deverá 
ser fixada na proporção de R$-1.120,00 (mil e cento e vinte reais).  Ante o exposto fixo o valor de R$-1.120,00 (mil e cento e 
vinte reais) a título de reparação dos danos causado pela ação do acusado (art. 91, I do CP). Defiro o benefício da assistência 
judiciária gratuita ao sentenciado, ficando ele isento do pagamento das custas processuais.". Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 02/07/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o 
presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0011736-09.2019.8.27.2722  – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA (RITO DE PRISÃO) 
AUTOR: Y. da S. G. representadas por SILVANA DA SILVA LIMA 
RÉU: JOSÉ AROLDO RIBEIRO GOMES 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de JOSÉ AROLDO RIBEIRO GOMES, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º 842.503 2ª 
SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 015.079.491-62, demais qualificações ignoradas, residente e domiciliado (a) atualmente em 
lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Deste modo e em virtude da quitação da 
totalidade do crédito alimentar reclamado nestes autos JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Resolvido o mérito da lide. Expeça-se o alvará, acaso haja nestes autos depósito 
judiciais feitos pelo executado. Oficie-se a Caixa Econômica Federal para liberar o bloqueio do FGTS, realizado no 
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evento 43, em favor do executado. Sem custas. Com o trânsito em julgado e após as cautelas de estilo, arquivem-se os autos 
com as baixas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema.” (a) EDILENE PEREIRA DE AMORIM 
ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 
02 de julho de 2021. Eu (Tonia de Carvalho Naves), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito 

 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Autos nº 00020822720218272722 
FINALIDADE: CITAÇÃO do Réu ELIESE NETO DA SILVA ALVES, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 
23.01.2002, filho de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
ADVERTÊNCIA: O não comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. 
IMPUTAÇÃO:  Art. 129, § 1, inc. IIIº c/c §10º do Código Penal. 
Gurupi/TO, aos 02/07/2021. Gerson Fernandes Azevedo, Juiz de Direito. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei 
o presente e o inseri. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
Ação Penal n.º 0007902-61.2020.8.27.2722 
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Réu MATHEUS ALVES GOMIDES, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 
23.01.2002, filho de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
acerca da sentença proferida nos autos em epígrafe. 
RESUMO DO DISPOSITIVO:"Em relação ao acusado MATHEUS ALVES GOMIDES, DESCLASSIFICO a imputação inicial do 
crime de tráfico de droga para o crime de porte para uso próprio tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em razão 
disso, ACOLHO a preliminar de incompetência absoluta do juízo e determino a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal de 
Gurupi, o que faço com fundamento no art. 383, § 2º, do CPP e art. 48, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.".Gurupi/TO, aos 02/07/2021. 
Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei o presente e o inseri. GERSON FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1593/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 01 de julho de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário Nº 413, de 23 de junho de 2021, que nomeia o servidor Ricardo Lustosa Dourado, para o 
cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000015106-5; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar o servidor RICARDO LUSTOSA DOURADO, na Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Gurupi - TO, a partir de 1º de Julho de 2021. 
Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 
Portaria Nº 1599/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 01 de julho de 2021 
RETIFICADORA 
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 que o artigo 11 da Portaria Nº 1527/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 23 de junho de 2021, publicada no 
Diário da Justiça n° 4987, de 24 de junho de 2021, páginas 17, consta erroneamente o período compreendido das 18h do dia 18 
de junho de 2021 às 11h59min do dia 25 de junho de 2021.  
RESOLVE: 
Art. 1º - Retifciar o Art. 11 da Portaria Nº 1527/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 23 de junho de 2021, publicada no Diário 
da Justiça n° 4987, de 24 de junho de 2021, páginas 17. 
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I - Onde se lê: das 18h do dia 18 de junho de 2021 às 11h59min do dia 25 de junho de 2021.  
II - Leia-se: das 18h do dia 18 de julho de 2021 às 11h59min do dia 25 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 00089892320188272722, que 
o Meio Ambiente move contra JEAN CARLO MARRAFON, brasileiro, casado, comerciante, nascidos aos 27/02/1975, filho de 
Ivone Sanches Marrafon, natural de Divinolandia/TO, portador do CPF nº 168.311.338-19 e do RG nº 27887857 SSP/SP, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do art. 29, § 1º, inc. III, da Lei 9605/98. 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 Suspensão Condicional do Processo designada para o dia 19/07/2021, às 14:30 horas, devendo 
comparecer acompanhados 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. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais 
ATA DE SORTEIO DE JURADOS DA 4ª TEMPORADA DE JÚRI DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2021 
Aos dois de julho de dois mil e vinte e um, nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na salão do Tribunal do Júri 
do Juízo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do 
Tocantins, Dr. Jossanner Nery Noqueira Luna, comigo, Chefe de Secretaria Diane Goretti Perinazzo, por vídeo conferência a 
representante da Defensoria Pública, Dra. Cristiane Souza Japiassu Martins e do Ministério Público, Dr. Reinaldo Koch Filho. 
Inicialmente as partes foram cientificadas de que o sorteio será registrado através de equipamento virtual, com gravação em 
tempo real por videoconferência, Provimento nº 075/2020, do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. As partes concordaram com 
a realização do sorteio por videoconferência. Na sequência procedeu-se ao sorteio dos jurados e suplentes de jurados para a 5ª 
temporada do segundo semestre do ano de 2021. O magistrado sugeriu que fosse sorteado um número maior de cédulas para a 
formação do corpo de jurados em razão da COVID 19, para evitar eventual adiamento de julgamento por falta de jurados em 
número suficiente. Os presentes concordaram com a sugestão do magistrado ficando definido que seriam sorteadas 80 (oitenta) 
cédulas dentre as quais 65 titulares e 15 suplentes. Assim a urna foi aberta pelo magistrado, sendo retiradas as cédulas uma a 
uma até atingir o número acordado. Foram sorteados nesta ordem, os seguintes jurados e suplentes: 
JURADOS 

1.   POLLYANNA DUARTE MACIEL AGENTE ADMINISTRATIVO 

2.   EVANEIDE RODRIGUES OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 

3.   EDILANE SOUSA CASTRO ESTUDANTE DE DIREITO 

4.   ALESSANDRA MACANHÃO PROFESSORA 

5.   IGOR ALVES LOPES ESTUDANTE 

6.   JOÃO VICTOR DA CRUZ MONTEL ESTUDANTE 

7.   ANA SYLVIA CASTRO CARVALHO ESTUDANTE 

8.   HELLYSMARDA ALVES TEIXEIRA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL 

9.   ÍTALO EMANUEL ALMEIDA OLIVEIRA ESTUDANTE 

10.   DAPHANNE TAVARES SOUSA ESTUDANTE 
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11.   GABRIELA CARVALHO DA SILVA ESTUDANTE 

12.   MATEUS CAMPOS TAVARES ESTUDANTE 

13.   DAYLLANE MOURÃO DE OLIVEIRA PSICÓLOGA 

14.   ANGÉLVILA NEVES DA CONCEIÇÃO ESTUDANTE 

15.   ALLINY FRAGOSO ARAÚJO ESTUDANTE 

16.   IARA TEREZINHA NOLL SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 

17.   DANIEL DIAS VIEIRA ESTUDANTE 

18.   TACIANO PERES FERREIRA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

19.   SILMONE NUNES TEIXEIRA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

20.   ZORAIDE VIEIRA DOURADO DONA DE CASA 

21.   ALBERT JUNIO BOVARETO ENGENHEIRO 

22.   HUGO ALVES AZEVEDO ESTUDANTE 

23.   DARLENE PEREIRA DA COSTA ESTUDANTE 

24.   CAMILA LUZ GROSS ESTUDANTE 

25.   ADRIANA ANGÉLICA MENDONÇA 
DOS SANTOS CHAVES 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 

26.   ATHOS RICARDO DANELUZ EMPRESÁRIO 

27.   AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR EMPRESÁRIO 

28.   ALLYNE ALVES DOS SANTOS ESTUDANTE 

29.   BRUNO OLIVEIRA HONORIO EMPRESÁRIO 

30.   CAMILA LUZ CORREIA ESTUDANTE 

31.   CAMILLA COSTA SILVA XAVIER GUIDA TECNICA DE ENFERMAGEM 

32.   FERNANDO CAVALCANTE MOTA ESTUDANTE 

33.   ANA VALÉRIA CIRQUEIRA JARDIM ESTUDANTE 

34.   MAYARA MARQUES VELOSO BANCÁRIA 

35.   FERNANDA VIRGULINO LOPES ESTUDANTE 

36.   EDNA BARBOZA PEREIRA MARTINS ESTUDANTE 

37.   AYLLANNA LIMA ARAÚJO ESTUDANTE 

38.   RAÍZA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ESTUDANTE 
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39.   LUKAS VARGAS LINDEMAIER ESTUDANTE 

40.   HELAINNE DOS SANTOS VASCONCELOS ADMINISTRADORA 

41.   KAIO CESAR CARDOSO MILHOMEM AUXILIAR DE ESCRITORIO 

42.   HORTÊNCIA DE SOUZA DA CONCEIÇÃO ESTUDANTE 

43.   ALESSANDRA DE SOUSA MADUREIRA ESTUDANTE 

44.   BARBARA VICTÓRYA DE SOUSA MILHOMEM ESTUDANTE 

45.   IANNE SILVA DOS SANTOS ESTUDANTE 

46.   ÂNGELA OLIVEIRA DOS SANTOS ESTUDANTE 

47.   ELZIMEIRE LUIZ MARINHO AGENTE ADMINISTRATIVO 

48.   POLLIANNA NOLETO DA SILVA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL 

49.   LUANDA CAROLINA VALENTE ABBUD PEDAGOGA 

50.   ALESSANDRA LISBOA RIBEIRO ESTUDANTE 

51.   RUTIELLY AIRES NUMERIANO ESTUDANTE 

52.   KEILA NEVES DE BARROS EMPRESÁRIO 

53.   AGDA CAROLINE SOARES DA SILVA ESTUDANTE 

54.   ZAIRON NOLETO DA SILVA FARMACÊUTICO 

55.   KLEBERSON LOPES AGUIAR SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

56.   CAMILLA MOREIRA DE MELO ESTUDANTE 

57.   ANDRE VICTOR DIAS CARLOS ESTUDANTE 

58.   MYLLENA ALVES BARBOSA ESTUDANTE 

59.   LUCIANA PEREIRA GALVÃO JORNALISTA E REDATORA 

60.   EMILIANE MARTINS DOS SANTOS GERENTE 

61.   ZELMA FERREIRA DOS SANTOS ESTUDANTE 

62.   ANDRÉ JACÓ LIMA ESTUDANTE 

63.   SÉRGIO ROSA VIEIRA PASQUALINOTO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

64.   CAMILLA PEREIRA GOIZ ESTUDANTE 

65.   ROBERTO ILDEU DA ROCHA ESCULTOR, PINTOR, ARTISTA PLÁSTICO 

SUPLENTES 
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1.   AYRTON MORAES GUIMARÃES ESTUDANTE 

2.   RONNIE PINTO DE MELO JÚNIOR ESTUDANTE 

3.   KLEBER POVOA COELHO FERREIRA COMERCIÁRIO 

4.   IVANA LAYZA GONÇALVES MIRANDA ESTUDANTE 

5.   BIANCA ROSA JACOB ESTUDANTE 

6.   VERUSCA SANTOS SILVA SILVEIRA JORNALISTA E REDATORA 

7.   BALTAZAR BORGES AGUIAR JÚNIOR ESTUDANTE 

8.   CAMILA DA SILVA VIEIRA FARMACÊUTICA 

9.   ANA VALENA DE JESUS MARINHO ESTUDANTE 

10.   KAMILLA DE LIMA POLICARPO COMERCIÁRIO 

11.   KAMILLA SARAIVA DOS SANTOS ESTUDANTE 

12.   VIRGILIO LOURENÇO DA SILVA NETO PROFESSOR 

13.   CLAUDINEA DE SOUSA ALVES PROFESSOR 

14.   ADILSON DE OLIVEIRA NEGRE PROFESSOR 

15.   ANDRE FELIPE ANDRADE ALMEIDA VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 

Feito o sorteio, as cédulas escolhidas foram depositadas em outra urna, a qual foi fechada a chave ficando em poder do MM. 
Juiz de Direito, que determinou a imediata expedição do edital e mandado de notificação dos jurados e suplentes para as 
sessões das referidas temporadas. Após a urna contendo as cédulas não sorteadas foi igualmente fechada, também 
permanecendo em poder do magistrado. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito declarou encerrada, determinando que se 
lavrasse este termo, que eu, Fernanda Schneider, Servidora de Secretaria, o digitei e subscrevi.Jossanner Nery Nogueira Luna 
Juiz Presidente, Juiz de direito. 
  
 
ATA DE SORTEIO DE JURADOS DA 5ª TEMPORADA DE JÚRI DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2021 
Aos dois de julho de dois mil e vinte e um, nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na salão do Tribunal do Júri 
do Juízo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do 
Tocantins, Dr. Jossanner Nery Noqueira Luna, comigo, Chefe de Secretaria Diane Goretti Perinazzo, por vídeo conferência a 
representante da Defensoria Pública, Dra. Cristiane Souza Japiassu Martins e do Ministério Público, Dr. Reinaldo Koch Filho. 
Inicialmente as partes foram cientificadas de que o sorteio será registrado através de equipamento virtual, com gravação em 
tempo real por videoconferência, Provimento nº 075/2020, do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. As partes concordaram com 
a realização do sorteio por videoconferência. Na sequência procedeu-se ao sorteio dos jurados e suplentes de jurados para a 5ª 
temporada do segundo semestre do ano de 2021. O magistrado sugeriu que fosse sorteado um número maior de cédulas para a 
formação do corpo de jurados em razão da COVID 19, para evitar eventual adiamento de julgamento por falta de jurados em 
número suficiente. Os presentes concordaram com a sugestão do magistrado ficando definido que seriam sorteadas 80 (oitenta) 
cédulas dentre as quais 65 titulares e 15 suplentes. Assim a urna foi aberta pelo magistrado, sendo retiradas as cédulas uma a 
uma até atingir o número acordado. Foram sorteados nesta ordem, os seguintes jurados e suplentes: 
JURADOS 

1.   LUCILENE GOMES DA SILVA PROFESSORA 

2.   AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS PROFESSOR 

3.   DIOMAR GOMES DA SILVA ALMOXARIFE 
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4.   ISRAEL PEREIRA DE SOUZA COMERCIÁRIO 

5.   RHAYSSA TAVARES LEÃO ESTUDANTE 

6.   BELCHIOR GONÇALVES CAVALCANTE COMERCIANTE 

7.   ARTINAISA MIRANDA DOS SANTOS ESTUDANTE 

8.   ALYNE ALVES FERREIRA ESTUDANTE 

9.   ANA CLARA BELLE BERTOLLO ESTUDANTE 

10.   ELIVALDO DA SILVA SANTOS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

11.   SABRINA MARTINS RODRIGUES ESTUDANTE 

12.   YASMIM GOMES ARAÚJO ESTUDANTE 

13.   LARIOMAR BARBOSA RABELO ESTUDANTE 

14.   ÂNGELO CÉZAR GALVÃO DEMORI ESTUDANTE 

15.   WELLINGTON GOMES RIBEIRO ANALISTA DE SISTEMAS 

16.   SANDRO FELIPE INÁCIO ADMINISTRADOR 

17.   ADRIANE ALMEIDA NASCIMENTO PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO 

18.   ALESSANDRA SANTOS COSTA ESTUDANTE 

19.   ALINE CRUZ E CASTRO FARMACÊUTICA 

20.   AUANY JAMILLY FERREIRA DE MENEZES ESTUDANTE 

21.   POLIANI GOMES TORRES ESTUDANTE 

22.   ILDO MACEDO AGUIAR COMERCIÁRIO 

23.   ADRIANO ROCHA VIRÍSSIMO GUEDES ESTUDANTE 

24.   JACKELINE GREICY DE SOUZA OLIVEIRA CONTADORA 

25.   TIAGO EUGENIO JOSE DE OLIVEIRA CONTADOR 

26.   GEISA CRISTINA ALVES LEMOS ARRAES ESTUDANTE 

27.   ISMAEL PEREIRA MACÊDO ESTUDANTE 

28.   MARCUS ANDRADE MACIEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

29.   INARA ALVES SALES ESTUDANTE 

30.   LUZIANE ALVES LIMA ESTUDANTE 

31.   ANGÉLICA BARBOSA DE BRITO ESTUDANTE 
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32.   GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA CONTADORA 

33.   GEAZI CARDOSO ESTUDANTE 

34.   SOLANGE CHAGAS LUZ ESTUDANTE 

35.   ANDRESSA FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE 

36.   ASHLEY CRISTINE CARDOSO LIMA ESTUDANTE 

37.   BIANCA MASCARENHAS DE ALCÂNTARA ESTUDANTE 

38.   ANDRÉ FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE 

39.   ARNNON ALVES DE SOUZA ESTUDANTE 

40.   ANDREY REIS DA FONSECA ESTUDANTE 

41.   LUCAS CONCEIÇÃO DE CARVALHO ESTUDANTE 

42.   CYNTHIA ÂNGELLA CARREIRA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL 

43.   NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

44.   JULIENE FERREIRA DE LIMA BORJA ESTUDANTE 

45.   ÉRIKA MORAES PEREIRA ESTUDANTE DE DIREITO 

46.   ERICK DE ALMEIDA DA SILVA BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO 

47.   NADEJANY RIBEIRO NOGUEIRA DOS SANTOS ATENDENTE DE LANCHONETE 
E RESTAURANTE 

48.   LILIA TATIANA DA SILVA SOUZA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

49.   MICHELLE DE LIMA MOTA BIBLIOTECÁRIA 

50.   MAYSA COELHO LEAL PROFESSORA 

51.   ALINE SÁVIA DE SOUSA SANTANA ESTUDANTE 

52.   LAYSE DE SOUZA MARTINS SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 

53.   KARLA ADRIANE GONTIJO DE SOUSA ATENDENTE DE LANCHONETE 

54.   ILAIANNE TORRES GODOIS AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

55.   STÉFANNY BEQUIMAN COSTA ESTUDANTE 

56.   RAIMUNDA OLIVEIRA NEPONUCENO ALMEIDA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 

57.   RAMON DANTAS LOPES AGENTE ADMINISTRATIVO 

58.   PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALVES ESTUDANTE 

59.   EDINALVA CARVALHO ROCHA RODRIGUES FISCAL 
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60.   HOSANA HILLARY ALVES QUEIROZ ESTUDANTE 

61.   DARYO RODRIGUES BARROS ESTUDANTE 

62.   FRANCISCA ANDREIA PAULA DE MORAIS ESTUDANTE 

63.   SINDYELLEN PARREIRA GUIMARÃES ESTUDANTE 

64.   IVAN CARDOSO SUARES ESTUDANTE 

65.   SÔNIA PENHA DE SOUSA PAULA RECEPCIONISTA 

SUPLENTES 

1.   REBECA REZENDE ROSÁRIO ESTUDANTE 

2.   MARCIRLEY OLIVEIRA LEITE ASSISTENTE SOCIAL 

3.   JARDEL CAMPOS DE CARVALHO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

4.   ÁLVARO ARTIAGA MORENO JÚNIOR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

5.   FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA COELHO ESTUDANTE 

6.   DANILO SOARES DA SILVA ESTUDANTE 

7.   GUILHERME ALVES DA SILVA AGUIAR ANALISTA DE SISTEMAS 

8.   JAILSON FERNANDES MARINHO ESTUDANTE 

9.   BRUNA PINHEIRO SANTOS ESTUDANTE 

10.   ANDRÉ SILVA JORGE ANTUNES ESTUDANTE 

11.   ANTÔNIO DE PAULA MELO NETO ESTUDANTE 

12.   FERNANDA XAVIER DE JESUS SILVA ESTUDANTE 

13.   FERNANDA RODRIGUES VIEIRA ESTUDANTE 

14.   REBECA OLIVEIRA CRISPIM ESTUDANTE 

15.   MARLON FERREIRA DA CONCEIÇÃO COMERCIÁRIO 

Feito o sorteio, as cédulas escolhidas foram depositadas em outra urna, a qual foi fechada a chave ficando em poder do MM. 
Juiz de Direito, que determinou a imediata expedição do edital e mandado de notificação dos jurados e suplentes para as 
sessões das referidas temporadas. Após a urna contendo as cédulas não sorteadas foi igualmente fechada, também 
permanecendo em poder do magistrado. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito declarou encerrada, determinando que se 
lavrasse este termo, que eu, Fernanda Schneider, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.Jossanner Nery Nogueira Luna 
Juiz Presidente 
 
ATA DE SORTEIO DE JURADOS DA 6ª TEMPORADA DE JÚRI DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2021 
Aos dois de julho de dois mil e vinte e um, nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na salão do Tribunal do Júri 
do Juízo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do 
Tocantins, Dr. Jossanner Nery Noqueira Luna, comigo, Chefe de Secretaria Diane Goretti Perinazzo, por videoconferência a 
representante da Defensoria Pública, Dra. Cristiane Souza Japiassu Martins e do Ministério Público, Dr. Reinaldo Koch Filho. 
Inicialmente as partes foram cientificadas de que o sorteio será registrado através de equipamento virtual, com gravação em 
tempo real por videoconferência, Provimento nº 075/2020, do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. As partes concordaram com 
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a realização do sorteio por videoconferência. Na sequência procedeu-se ao sorteio dos jurados e suplentes de jurados para a 6ª 
temporada do segundo semestre do ano de 2021. O magistrado sugeriu que fosse sorteado um número maior de cédulas para a 
formação do corpo de jurados em razão da COVID 19, para evitar eventual adiamento de julgamento por falta de jurados em 
número suficiente. Os presentes concordaram com a sugestão do magistrado ficando definido que seriam sorteadas 80 (oitenta) 
cédulas dentre as quais 65 titulares e 15 suplentes. Assim a urna foi aberta pelo magistrado, sendo retiradas as cédulas uma a 
uma até atingir o número acordado. Foram sorteados nesta ordem, os seguintes jurados e suplentes: 
JURADOS 

1.   MIRIEL FERREIRA DOS SANTOS ESTUDANTE 

2.   DIOCLECIANO DA SILVA BOAES CONTADOR 

3.   BETÂNIA DA COSTA MOREIRA ESTUDANTE 

4.   RAIMUNDA MASCARENHAS BENICIO MELO SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL 

5.   ALLEXSANDER DUARTE ALVES TITO ESTUDANTE 

6.   ADRIANA MACHADO SANTOS SERRA BIBLIOTECÁRIA 

7.   MAURÍCIO ARAÚJO DOS SANTOS ATENDENTE DE LANCHONETE 
E RESTAURANTE 

8.   IGOR PEREIRA FRADE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

9.   MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEDAGOGA 

10.   ÍTALO BRITO SALERA ESTUDANTE 

11.   GENAILSON SANTOS ROCHA PROFESSOR 

12.   PAULO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS ESTUDANTE 

13.   ANA VERENA SANTOS VICENAL ESTUDANTE 

14.   ALESSANDRA GOMES DUARTE LIMA PROFESSORA DO ENSINO 
SUPERIOR 

15.   DELENE ARAUJO FREITAS FERREIRA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

16.   THIAGO GOMES ANDRADE ENGENHEIRO 

17.   ALESSANDRA ROSSONE REIS PROFESSORA 

18.   LUCAS CARVALHO DO NASCIMENTO ESTUDANTE 

19.   MÔNICA ALESSANDRA SILVA ALENCAR 
 MARQUES 

PROFESSORA DE 
ENSINO SUPERIOR 

20.   NELCILENE FERREIRA DA SILVA COMERCIANTE 

21.   ROSINALVA FRANÇA DE ARAÚJO MENDONÇA PROFESSORA DE ENSINO MÉDIO 

22.   NÉSTON JOSÉ DA CRUZ II EMPRESÁRIO 

23.   GISELE ALVES DA SILVA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 

24.   BEATRIZ BATISTA ROCHA ESTUDANTE 
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25.   ANA TÉLIA ALVES DIAS ESTUDANTE 

26.   MARCELO OLIVEIRA DA SILVA ENGENHEIRO 

27.   BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS ESTUDANTE 

28.   PHILIPE MIRANDA VIANA ESTUDANTE 

29.   PAULO REIS MATOS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

30.   VILSON RIBEIRO DOS SANTOS ALMOXARIFE 

31.   VANDERLEIA DE SOUZA RABELO BIBLIOTECÁRIA 

32.   ISAAC RODRIGUES TAVARES ESTUDANTE 

33.   BIANCA MARQUES BIANCHINI NOGUEIRA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL 

34.   RAIMUNDO AIRES DA SILVA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

35.   JESUSLENE GOMES CARDOSO SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL 

36.   ARISON RODRIGUES DE OLIVEIRA ESTUDANTE 

37.   ROSILDA FREITAS GOMES SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL 

38.   DIOGO FERNANDES MOURA ENGENHEIRO 

39.   RAIMUNDA VALNISA PEREIRA DOS SANTOS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

40.   VALDEMAR SIMÕES DE ALMEIDA JÚNIOR SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

41.   ISAIAS DALVES HENRIQUE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

42.   VÂNIA DIAS DOS SANTOS PEDAGOGA 

43.   GIRLENE DO VALE TAVARES PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO 

44.   LEILDES LOURENÇO DA SILVA LINS PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR 

45.   ANDREY CESAR MARQUES FERREIRA DA SILVA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

46.   WESLEY LINO BARBOSA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

47.   RAUL MORAES DE SOUZA RECEPCIONISTA 

48.   MANUEL MORAIS DOS REIS FILHO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

49.   BIANCA AGUIAR DA SILVA ESTUDANTE 

50.   DANIEL CONCEIÇÃO ESTUDANTE 

51.   ELIANE ALVES LOURENÇO EMPRESÁRIO 

52.   NATTÁLIA EVELLYN VIEIRA MARTOS FARMACÊUTICA 
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53.   KAMYLLA CRISTINA FREITAS CAMPOS DA SILVA ENGENHEIRA 

54.   IGOR ARAÚJO AMORIM ESTUDANTE 

55.   RODRIGO OLIVEIRA FONSECA ESTUDANTE 

56.   WÂNIA DE OLIVEIRA SILVA PEDAGOGO 

57.   ARTUR NETO AZEVEDO DOS SANTOS ESTUDANTE 

58.   IZENON BRAZ DA SILVA COMERCIÁRIO 

59.   ODERLANIA GOMES TORQUATO COMERCIÁRIO 

60.   DARCIEL FEIJÓ DA SILVA ESTUDANTE 

61.   FÁBIO SARAIVA DE SOUSA CONTADOR 

62.   ISMAHYL CIRQUEIRA DE SOUSA MENDES COMERCIANTE 

63.   VINICÍUS PEREIRA NUNES EMPRESÁRIO 

64.   BIANCA ALVES LIMA ESTUDANTE 

65.   DIONATHAN SALES AZEVEDO BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO 

SUPLENTES 

1.   IZABELLA DIAS DE SOUZA E SILVA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

2.   ALINNE DIAS DA SILVA ESTUDANTE 

3.   ARLEM CHENIA SILVA FERREIRA PROFESSORA DE 
ENSINO SUPERIOR 

4.   ANAMYRES BARROS AMORIM DE ANDRADE ESTUDANTE 

5.   ARYANNE MORAES ROCHA ESTUDANTE 

6.   EDIVANDRO IGOR FRANCISCO ALVES ESTUDANTE 

7.   LEONARDO PEREIRA DA SILVA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

8.   DIEGO RAONI DA SILVA ROCHA ENGENHEIRO 

9.   ZILANDA DA SILVA PIMENTA ESTUDANTE 

10.   FERNANDO ROSA DE SOUZA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

11.   ALORRAN DE FREITAS BARBOSA EMPRESÁRIO 

12.   ILDA OLIVEIRA AIRES ALMEIDA PROFESSORA 

13.   MARIA DA PAZ BARBOSA DA COSTA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL 

14.   LUCIANA PINTO BARBOSA FERREIRA PEDAGOGA 
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15.   LUDMYLLA DOS SANTOS MARTINS CONTADOR 

Feito o sorteio, as cédulas escolhidas foram depositadas em outra urna, a qual foi fechada a chave ficando em poder do MM. 
Juiz de Direito, que determinou a imediata expedição do edital e mandado de notificação dos jurados e suplentes para as 
sessões das referidas temporadas. Após a urna contendo as cédulas não sorteadas foi igualmente fechada, também 
permanecendo em poder do magistrado. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito declarou encerrada, determinando que se 
lavrasse este termo, que eu Fernanda Schneider, Servidora de Secretaria, o digitei. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz 
Presidente 
 

ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal de Competência do Júri 
Autos nº 5000875-77.2013.8.27.2724 
Réu: NILSON PEREIRA 
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o acusado NILSON PEREIRA, vulgo “NILSON CAJUEIRO”, 
brasileiro, solteiro, portador do CPF n° 363.909.763-72 e do RG nº 2.731.427, SSP/GO, nascido aos 17/01/1969, natural de 
Córrego do Ouro/GO, filho de Raimundo Pereira e de Izaura Alves Pereira, residente na Fazenda Santana, Município de São 
Miguel do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 15 (quinze) dias, para tomar conhecimento do 
teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 143), e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte 
dispositiva segue transcrita: “Com essas considerações, conforme os fundamentos acima expostos, ante a ausência de indícios 
quanto à autoria, IMPRONUNCIO o acusado NILSON PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no artigo 
414 do Código de Processo Penal quanto ao crime a ele ora imputado.  [...] Itaguatins, TO, 06/5/2021. HERISBERTO E SILVA 
FURTADO CALDAS, Juiz de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da 
Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 02/07/2021 (dois dias 
do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0011578-93.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): JOSE REINALDO DA SILVA FERREIRA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JOSE REINALDO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, solteiro, ajudante 
de obras, nascido aos 09/10/1982, natural de Colinas-TO, inscrito no CPF nº 000.240.193-21, filho de Francisca da Silva Ferreira 
e Joaci Dias Ferreira, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00115789320208272729, pelos 
motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 11 de agosto de 2019, sem 
informação do horário, na praia dos Buritis, localizada no Setor Flamboyant, nesta capital, o denunciado JOSE REINALDO DA 
SILVA FERREIRA praticou contra a vítima ROSSANA FAUSTINO REIS e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de 
satisfazer a própria lascívia . Segundo restou apurado, no dia dos fatos, policias militares foram acionados, via SIOP, para 
atenderem uma ocorrência de importunação sexual contra uma menor, onde um indivíduo estaria a retirar a calcinha de uma 
criança. Diante de tal denúncia, os policiais se deslocaram até o local para verificarem a situação. Chegando ao local, os 
mesmos se depararam com a vítima ROSSANA FAUSTINO REIS, e a mesma relatou aos policiais que ao mergulhar na praia 
dos Buritis, o denunciado JOSE REINALDO DA SILVA FERREIRA passou os dedos do pé em sua vagina, o que deixou a vítima 
muito nervosa, tendo a mesma chorado. O condutor DEUSAMALDO RODRIGUES DE SOUSA declarou em seu depoimento que 
um dos banhistas, identificado como CARLOS PEREIRA LIMA FILHO, amigo da vítima, mostrou a ele quem seria o autor da 
prática criminosa, e logo a vítima também reconheceu o denunciado. Diante do ocorrido, um dos banhistas ligou para a Polícia 
Militar noticiando os fatos. Com a chegada da Polícia Militar, foi realizada a prisão em flagrante delito do denunciado. Perante a 
autoridade policial, o denunciado negou a prática dos fatos. Foi juntado aos autos no evento 30, Laudo de Avaliação Social nº 
16.0732.08.19, Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 02.2065.08.19 e Laudo Psicológico nº 12.0738.18.19. Importante 
salientar, que a criança que também teria sido vítima de abuso não fora encontrada e nem tampouco os seus responsáveis. 
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Assim agindo, o denunciado JOSE REINALDO DA SILVA FERREIRA incorreu nas sanções do artigo 215-A do Código Penal 
motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação do 
denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP. Verificando-se 
que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a aplicação do disposto no art. 362 do CPP, com a incidência da regra do 
seu parágrafo único. Não sendo encontrado o denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por 
edital, aplicando-se, neste caso, a regra disposta no art. 366 do mesmo diploma legal. b) Não apresentada resposta no prazo 
legal ou se o denunciado não constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no §2º do artigo 396-A do CPP. c) Após, seja 
recebida a presente denúncia, com a designação de audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e 
cumprimento das disposições das Leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente 
denúncia. d) Seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente 
condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do CPP, a comunicação 
do ofendido no endereço por ele indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída dos 
denunciados da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou 
modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos 
causados pela infração. Para deporem em juízo sobre os fatos retromencionados, requer a notificação e/ou requisição das 
testemunhas abaixo arroladas, sob as cominações legais. Palmas/TO, 9 de março de 2020. Sidney Fiori Junior. Promotor de 
Justiça." DESPACHO: "Considerando a não localização do acusado JOSÉ REINALDO DA SILVA FERREIRA, remeto os autos à 
SECRIM para expedir edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. 
Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do 
CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, apesar de estar em lugar 
ignorado, porque lhe foi atribuída a prática de crime cuja pena máxima não supera quatro anos ou porque a análise de seus 
antecedentes não revela necessidade de se adotar tal medida. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do 
edital, à escrivania para confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada 
pelo CNJ1, movimentando o processo ao localizador correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. 
Palmas, 30 de junho de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES. Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O 
endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 
77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no 
prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 
2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Palmas/TO, 02/07/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

Juizado especial da infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2659144. 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°0027935-85.2019.8.27.2729, requerido por ELIANE DE SOUSA DIAS em desfavor de CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS 
ALMEIDA, cujo feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o presente para CITAR o(a) requerido(a) CLEONICE PEREIRA 
DOS SANTOS ALMEIDA, brasileira, solteira, autônoma, não possuidora de endereço eletrônico, 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. 
  
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Intimações aos advogados 
INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS 
Ficam as partes por meio de seus advogados, intimadas do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0013500-38.2021.8.27.2729 – CHAVE PROCESSO: 766109420921 
Deprecante: 4ª Vara Cível da Com. de Brasília - DF 
Ação: Cumprimento de Sentença 
Nº de origem: 0052442-90.2008.8.07.0001 
Exequente: José Pereira da Graça Couto Júnior 
Advogado: Felipe Cianni de Lara Resende – OAB/DF. 37.870 
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Advogada: Maria Isabella Basílio da Graça Couto – OAB/DF 209.134 
Exequente: Adriana Basílio Graça Couto 
Executado: Deni Isomura 
Advogado: Cícero Rodrigues Marinho Filho – OAB/TO 3.023 
Executada: Vera Lúcia Thoma Isomura 
Advogada: Cícero Rodrigues Marinho Filho – OAB/TO 3.023 
Interessado: Banco Santander S.A 
Interessado: Zurich Minas Brasil Seguros S.A 
Advogado: Antônio Chaves Abdalla – OAB/ 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes através de seus advogados intimadas dos termos do despacho lançado no evento 10 dos 
autos da carta precatória acima referida. Bem como intimação da Hasta Pública do imóvel de propriedade dos 
executados, sendo Um Lote de terras para construção urbana de n. 34, da quadra ARSO 62, Conjunto QI-06, situado na 
alameda 27 do loteamento Palmas, 2ª Etapa, fase III, objeto da matrícula 35.501 no CRI de Palmas, sendo o primeiro 
leilão no dia 20/08/2021 às 09 horas e o Segundo leilão no dia 20/08/2021 às 10 horas.  
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Procedimento Comum nº 00016861520158272737 – chave: 
935800049815, requerida por JANE DA SILVA FERREIRA em face de ALMEIDA E FERRO LTDA - ME (TOCANTINS 
ELETROMOTOS). Por este meio CITAR a requerida – ALMEIDA E FERRO LTDA – ME (TOCANTINS 
ELETROMOTOS), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 10.651.232/0001-63, na pessoa do Representante 
Legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, para conhecimento da presente ação, podendo contestá-la no prazo de 
15(quinze) dias úteis. ADVERTENCIA: Em não havendo contestação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor na 
inicial (art. 285 e 319 do CPC). Porto Nacional/TO, 04 de fevereiro de 2020. E para que não aleguem ignorância, mandou expedir 
o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, ao primeiro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um(1º/07/2021). Eu, Dênis Maria S. C. Rocha, Técnica 
Judiciária, digitei. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso 
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência 
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do 
código verificador 3084973v2 e do código CRC 30b2204a. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 3065317 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA MM. Juiz de Direito, da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Processo: n° 0001512-
66.2016.8.27.2738  Chave: 955501806316, requerida por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de FRANCISCA MARCIA DE 
SOUSA e outro. Por este meio INTIMAR FRANCISCA MARCIA DE SOUSA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n. 60.746.948/0001 -12 e FATIMA MARCIA DE SOUSA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n. 916.203.503 -
78, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência nos termos da SENTENÇA proferida no evento 166 dos 
autos em epígrafe transcrito. “Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo exteriorizado nos autos para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos. Tendo a transação efeito de sentença entre as partes, FICA EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO — nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Dispensadas das custas, nos termos do art.90,§3º, do 
CPC. Honorários conforme acordado." Porto Nacional/TO, 29 de Junho de 2021. Dr CIRO ROSA DE OLIVEIRA mandou expedir 
o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, 29/06/2021). Eu, Ana Isabel Araujo dos Santos, Servidora de Secretaria, digitei. Documento eletrônico assinado 
por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 
Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 3065317v4 e do código 
CRC f48a1a94. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 3084973 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
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O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Procedimento Comum nº 00016861520158272737 – chave: 
935800049815, requerida por JANE DA SILVA FERREIRA em face de ALMEIDA E FERRO LTDA - ME (TOCANTINS 
ELETROMOTOS). Por este meio CITAR a requerida – ALMEIDA E FERRO LTDA – ME (TOCANTINS 
ELETROMOTOS), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 10.651.232/0001-63, na pessoa do Representante 
Legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, para conhecimento da presente ação, podendo contestá-la no prazo de 
15(quinze) dias úteis. ADVERTENCIA: Em não havendo contestação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor na 
inicial (art. 285 e 319 do CPC). Porto Nacional/TO, 04 de fevereiro de 2020. E para que não aleguem ignorância, mandou expedir 
o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, ao primeiro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um(1º/07/2021). Eu, Dênis Maria S. C. Rocha, Técnica 
Judiciária, digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1610/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 01 de julho de 2021 
O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Dr. ADHEMAR CHÚFALO FILHO, no uso de suas atribuições 
legais, etc., 
CONSIDERANDO o contido no art. 42, “h” da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 
CONSIDERANDO a ausência de regulamentação específica para provimento de vagas de Juiz de Paz no Estado do Tocantins 
que atenda as determinações do inciso II, do artigo 98, da CRFB/88,  inciso V, do artigo 43, da Constituição do Estado do 
Tocantins de 1989 e, artigo 29, da Lei Complementar nº 10 de 1996 (Lei orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins); 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 10/2017 que nomeou Juiz de Paz “ad hoc” no município de Porto Nacional – TO; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 657/2019 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 26 de março de 2019 que nomeou a servidora 
SILVANIA GONÇALVES CARVALHO para atuar na função de Juíza de Paz "ad hoc" no município desta Comarca, tendo como 
sua suplente a servidora ELVANIR MATOS GOMES, nos termos da Portaria Nº 2596/2019 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, 
de 10 de dezembro de 2019, ambas por tempo indeterminado; 
CONSIDERANDO possíveis causas de indisponibilidade destas servidoras para atuação nesta função, bem como, da 
necessidade de cumprimento das determinações legais inerentes à justiça de paz sem que haja interrupções. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear OZIVÂNIA MARIA DOS SANTOS, brasileira, casada, conciliadora judicial, inscrita no CPF nº 081.749.314-06, 
RG nº 7.814.063, residente na Rua Geremias Aires, nº1342, Setor Aeroporto, nesta Comarca, para, na forma da lei, atuar por 
tempo indeterminado na função de 2ª suplente de Juíza de Paz Suplente "ad hoc" no município de Porto Nacional TO. 
Art. 2º - DETERMINAR que as situações supervenientes não alcançadas por esta portaria sejam resolvidas pelo Juiz Diretor do 
Foro da Comarca de Porto Nacional, por meio de manifestação escrita e protocolada na secretaria da Diretoria do Foro. 
Art. 3º - Encaminhe-se cópia da presente portaria à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins e ao Cartório do 
Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade de Porto Nacional - TO. 
Parágrafo único: Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixe-se uma cópia da presente Portaria no mural da Diretoria do Foro 
desta Comarca. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ADHEMAR CHÚFALO FILHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 
Portaria Nº 1614/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 02 de julho de 2021 
Doutor ADHEMAR CHÚFALO FILHO, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
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; 
CONSIDERANDO  o disposto no SEI 21.0.000010892-5; 
RESOLVE: 
Art. 1° - Lotar o servidor JACK WILD PEREIRA SOARES, na 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional- TO. 
Art. 2º - Esta Portaria vigora retroativamente a partir do dia 1º de Julho de 2021. 
Art. 3º - Anote-se em seus assentamentos funcionais. Encaminhe-se ao Egrégio Tribunal de Justiça para conhecimento e 
juntada em dossiê funcional. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ADHEMAR CHÚFALO FILHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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TOCANTINÓPOLIS 
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Decisões 
Ação Civil de Improbidade Administrativa Nº 0001937-82.2019.8.27.2740/TO  
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: CLAYTON PAULO RODRIGUES 
DECISÃO 
Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS em 
face de CLAYTON PAULO RODRIGUES, já qualificado, alegando atos de improbidade administrativa efetivados pelo requerido, 
previstos na Lei nº 8.429/92, como sendo “dano ao erário ocasionado pelo repasse a maior para ATM (Associação Tocantinense 
dos Municípios) e multa” e finalmente fundamenta seu pleito de liminar. Em sede definitiva, após a tramitação processual, postula 
a procedência do pedido para o fim de condenar o demandado nas sanções do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, assim como nas 
verbas de sucumbência. Com a petição vieram os documentos. Determinou-se a notificação da parte ré, postergando a 
apreciação do pedido de liminar (evento – 5). A parte ré apresentou defesa preliminar (evento – 26), sustentando preliminar de 
ausência de justa causa, julgamento das contas pelo poder legislativo e inexistência de ato de improbidade, assim como 
atacando o mérito da causa, postulando a rejeição prévia da inicial. É o relatório. Fundamento e Decido. 1. Da liminar: Aqui, 
mesmo se tratando de processo coletivo, não há muita diferença no que pertine aos demais feitos, ainda que de promovidos de 
forma individual, pois devem ser observados os mesmos critérios, conforme nos ensina o professor Fredie Didier Jr. A tutela de 
urgência nos processos coletivos não apresenta peculiaridades que justifiquem uma revisão, neste momento, da teoria sobre o 
assunto; a tutela antecipada ou a tutela cautelar em ações coletivas segue, em regra, os pressupostos e fundamentos gerais 
aplicáveis ao processo individual.1 Antes mesmo da nova legislação processual civil, no que pertine à antecipação dos efeitos da 
tutela, já se previa, nas ações civis públicas, assim como em outros procedimentos especiais, a possibilidade de se antecipar os 
efeitos da tutela, na forma de concessão de liminar, tanto nos feitos cautelares como na ação principal aqui, conforme previsto no 
art. 12, apesar de, como também ensina o mesmo autor acima citado, de forma lacônica: Art. 12. Poderá o juiz conceder 
mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. Sendo assim, considerando o disposto na 
legislação processual civil no que pertine à concessão da antecipação dos efeitos da tutela não se pode olvidar do estabelecido 
também no art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda, segundo o professor 
Fredie Didier Jr. e outros, mesmo quando se tinha o Código anterior, são requisitos para a concessão de antecipação dos efeitos 
da tutela: São pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de qualquer espécie de tutela antecipada: a existência de 
prova inequívoca que conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações. Prova inequívoca não é aquela que conduza a 
uma verdade plena, absoluta, real – ideal inatingível …, tampouco a que conduz à melhor verdade possível (a mais próxima da 
realidade) – o que soe é viável após uma cognição exauriente. Trata-se de prova robusta, consistente, que conduza o magistrado 
a um juízo de probabilidade, o que é perfeitamente viável no contexto da cognição sumária. … … Partindo da premissa de que 
prova inequívoca e juízo de verossimilhança são pressupostos interligados, mas com significados distintos, sustentamos que a 
palavra “prova”, no que diz respeito à antecipação dos efeitos da tutela, deve ser compreendida como meio de prova, e  não 
como “grau de convicção” do magistrado. 2 Nesse sentido podemos verificar outros doutrinadores: Assim, a antecipação dos 
efeitos da tutela jurisdicional decorrente do poder geral de cautela do juiz pode ser conceituada como o adiantamento dos efeitos 
da decisão final a ser proferida no processo, a requerimento da parte, com a finalidade de evitar dano ao direito da parte, desde 
que existindo prova inequívoca e o convencimento da verossimilhança da alegação. Também é necessário que haja fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 
protelatório do réu. … Por prova inequívoca entende-se aquela que tem preponderância de fatores absolutos sobre os relativos, 
ou seja, a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. E por tratar-se de um 
juízo provisório, basta que, no momento da análise do pedido de antecipação, todos os elementos convirjam no sentido de 
aparentar a probabilidade das alegações. Para tanto, cabe ao autor demonstrar que a prova é consistente, e quando possível 
indicar o caminho ao Estado-juiz para se chegar até a mesma, na perspectiva de fornecer subsídios ao seu pedido antecipatório, 
pois como é sabido, cabe às partes indicar os fatos e os fundamentos jurídicos, conforme verificado o princípio da inércia previsto 
nos arts. 128 e 460, caput CPC.3 No caso em apreço verifica-se a presença de verossimilhança pela farta produção de provas 
trazidas pelo Ministério Público, dando conta da possibilidade de ter a parte ré praticado atos de improbidade. 2. Da 
indisponibilidade dos bens: A inicial articula fatos indicativos do periculum in mora, representado pelo tempo exigido na instrução 
processual, que do ponto de vista da parte autora, favorece o requerido caso queira dilapidar o patrimônio pessoal, frustrando ou 
dificultando o pagamento da multa pecuniária a que estaria obrigado quando de futura e possível condenação e o fumus boni 
iuris, representado pelas provas documentais juntadas aos autos. Na verdade, o periculum in mora, na indisponibilidade de bens, 
é “presumido”, ou, para ser mais preciso, dispensado ou simplesmente não exigido pela Lei, em consonância com peremptória 
disposição inserta no art. 37, §4º, da Constituição: “Os atos de improbidade administrativa importarão [...] a indisponibilidade de 
bens”. Nesse sentido, percebe-se que o intento do Constituinte de 1988 foi tornar, em caso de improbidade administrativa, mais 
efetivo o ressarcimento ao patrimônio público. Identificam-se, portanto, que as características da indisponibilidade prevista no art. 
7º da Lei nº 8.429/92, estão limitadas ao valor do prejuízo causado e não necessita da demonstração do perigo de dano. O 
legislador dispensou esse requisito, tendo em vista a gravidade do ato e a necessidade de garantir o ressarcimento do patrimônio 
público, se não vejamos: Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
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ilícito caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade 
dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que 
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. No sentido de 
permitir a indisponibilidade de bens em ação civil pública podemos verificar decisões de nossos Tribunais, mormente do Superior 
Tribunal de Justiça: STJ-239569) ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. 
LIMITES. SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7º, parágrafo único da Lei 
8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que 
causem dano material ao Erário. 2. O requisito cautelar do periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê 
a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'. 3. A demonstração, em tese, do 
dano ao Erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente, caracteriza o fumus boni iuris. … 5. Recurso especial parcialmente 
conhecido e não provido. (Recurso Especial nº 1098824/SC (2008/0223859-3), 2ª Turma do STJ, Rel. Eliana Calmon. j. 
23.06.2009, unânime, DJe 04.08.2009). STJ-225238) ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. Há de ser aplicado o art. 7º da Lei nº 8.429, de 1992, quando em ação de improbidade 
administrativa há evidente caracterização de que os réus causaram prejuízos aos cofres públicos na ordem de R$ 
26.518.133,51. 2. Necessidade imperiosa de indisponibilidade dos bens dos promovidos. Presença de fumaça do bom direito e 
do "periculum in mora". 3. Demonstração nos autos de que há necessidade da indisponibilidade dos bens. Demora do processo 
que poderá, caso procedente o pedido, dificultar o ressarcimento do prejuízo aos cofres públicos. 4. Recurso especial provido 
para o fim de que sejam tornados indisponíveis os bens dos réus até o valor de R$ 26.518.133,51. (Recurso Especial nº 
958582/MG (2007/0130300-7), 1ª Turma do STJ, Rel. José Delgado. j. 06.03.2008, maioria, DJE 04.08.2008). TJES-007253) 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ARTS. 525 E 
527 DO CPC - QUESTÃO EXTERNA - NÃO VIOLAÇÃO - PREVENÇÃO - CONEXÃO - AFASTAMENTO DE CARGO - 
INDISPONIBILIDADE DE BENS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. … 5 - Nas ações de improbidade administrativa é 
possível a indisponibilidade de bens do réu para garantia de eventual ressarcimento de danos, mesmo antes da notificação do 
mesmo para apresentação de defesa prévia, conforme pacificado na jurisprudência do e. STJ. Tratando-se de providência de 
natureza cautelar, tem aplicação a regra do poder geral do juiz, imanente da previsão do art. 804 do CPC. A conduta atribuída ao 
agravante, revela-se pertinente, em análise superficial, com a figura descrita no art. 9º da LIA, que preconiza como sanção, entre 
outras, o ressarcimento integral do dano causado. Em tal situação, revela-se presente o fumus boni iuris, demonstrado no 
minucioso rastreio de dinheiro público desviado, com participação do agravado, para cofres de sociedade empresária - Auto 
Posto Contorno Ltda. da qual é sócio. Enquanto o periculum in mora é consequente dos fatos narrados, com considerável 
volume de dinheiro desviado, participação de pessoas proeminentes figuras do governo estadual da época dos fatos e de 
empresas de porte econômico notório circunstâncias que fazem presumir o risco de que a real recomposição do patrimônio 
público, procedente a ação proposta, é óbvio, poderá se alongar no tempo, e com tal tardança ocorrer a natural possibilidade de 
dissipação do patrimônio dos envolvidos, dificultando o ressarcimento, recomendável então, por tal, o acautelamento, com a 
constrição de bens suficiente para o restabelecimento do statu quo anterior. O volume do bloqueio, contudo, não deverá 
ultrapassar a quantia desviada, - R$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais), devendo recair sobre os bens de todos os 
acusados, não atingindo o montante total estabelecido na decisão agravada - R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) - na 
medida que em tal soma está incluído o montante postulado a título de danos extrapatrimoniais e relativamente a eles, não 
vislumbra-se a presença do fumus boni iuris a autorizar a constrição. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de 
Instrumento nº 24069004687, Tribunal Pleno do TJES, Rel. Carlos Roberto Mignone. j. 30.06.2009, unânime, DJe 30.09.2009). 
TJMG-167184) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 
INDISPONIBILIDADE DE BENS - PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 
Afigura-se necessária a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus, embora ausentes os elementos capazes de 
demonstrar a existência de dilapidação do patrimônio, quando caracterizada a fraude e a impossibilidade de ressarcimento do 
dano. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento nº 1.0434.07.009216-9/007(1), 3ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Kildare 
Carvalho. j. 05.02.2009, unânime, Publ. 13.03.2009). TJCE-007578) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS E AFASTAMENTO DO CARGO. LIMITES. ARTS. 7º E 
20, DA LEI 8.429/1992. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO RESSARCIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE 
PROVIDO.…. Quanto à indisponibilidade de bens, doutrina e jurisprudência são unânimes em afirmar que a mesma pode se dar, 
desde que limitada ao valor integral da dívida. A responsabilidade pelo pagamento do dano, no caso de prática por mais de um 
agente, é solidária e, de acordo com a doutrina majoritária, pode ser cobrada, na integralidade, de qualquer deles, havendo a 
possibilidade de ação regressiva. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito 
Suspensivo nº 5902-82.2006.8.06.0000/0, 2ª Câmara Cível do TJCE, Rel. Ademar Mendes Bezerra. unânime, DJ 
26.10.2010). Também do Tribunal de Justiça do Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGI n° : 6904/06 PROCESSO N° : 
06/005286-1 ORIGEM : Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins REFERENTE : Ação Civil por Ato de Improbidade 
Administrativa n° 78615-2/06 2 Vara Cível da Comarca de Porto Nacional AGRAVANTE : Pascoal Baylon das Graças Pedreira 
ADVOGADO : Lílian Abi-Jaudi Brandão Lang AGRAVADO : Ministério Público do Estado do Tocantins RELATORA : Juíza 
SILVANA MARIA PARFIENIUK EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO RÉU - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - GARANTIA DE 
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NA PROPORÇÃO DO DANO. 1. Em se tratando de ação civil pela prática de ato de 
improbidade administrativa é certo que o artigo 7°, da Lei 8.429/92, não só autoriza, como determina seja decretada a 
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indisponibilidade de bens dos responsáveis pela prática do ato, devendo ser verificada a presença do fumus boni iuris e do 
periculum in mora. II. Observa-se no parágrafo único do mesmo artigo 7°, que o bloqueio dos bens dos supostos praticantes de 
atos ímprobos deve respeitar uma certa proporcionalidade. Quanto à limitação vejamos decisão do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais: TJMG-118666) MEDIDA CAUTELAR - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EX-PREFEITO MUNICIPAL - 
DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR PARA DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DE SEUS BENS - REQUISITOS - 'FUMUS 
BONI JURIS' E 'PERICULUM IN MORA' - LIMITAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO. Evidenciada a relevância do 
pedido com base em fundados indícios de responsabilidade por atos de improbidade administrativa (fumus boni iuris), aliado à 
imperiosa necessidade de assegurar o cumprimento da obrigação que for eventualmente reconhecida nos autos principais, 
admite-se a indisponibilidade de bens do agente público (periculum in mora), que deverá ser limitada ao valor dos prejuízos 
estimados pelo autor. (Agravo nº 1.0687.07.054155-6/001(1), 6ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Edilson Fernandes. j. 02.10.2007, 
unânime, Publ. 23.10.2007). Portanto, os atos narrados na inicial constituem, em tese, atos de Improbidade Administrativa, 
corroborados pelos requisitos essenciais para concessão da liminar ainda que parcial, ou seja, periculum in mora e o fumus boni 
iuris, para tanto DEFIRO o bloqueio dos bens do requerido limitando-se a constrição aos bens necessários ao ressarcimento 
postulado pelo presentante do Ministério Público, ou seja, de R$ 24.051,69 (vinte e quatro mil e cinquenta e um reais e sessenta 
e nove centavos), ressaltando-se que a indisponibilidade de bens serve como medida assecuratória (art. 18, Lei nº 8.429/92) de 
garantia do resultado útil do processo. Para assegurar a decisão, faço as seguintes determinações para serem cumpridas pela 
escrivania: I - sejam oficiados os cartórios de registros de imóveis dos municípios integrantes da comarca de Tocantinópolis, 
assim como ao Departamento de Trânsito do Estado do Tocantins (DETRAN) para obstar a transferência do registro de 
veículo(s) que porventura se encontrem em nome do requerido; II - determino a publicação, no Diário Oficial, da decisão 
concessiva de indisponibilidade de bens dos requeridos, até o limite do valor de R$ 24.051,69 (vinte e quatro mil e cinquenta e 
um reais e sessenta e nove centavos), e enquanto durar o processo; 3. Do recebimento da inicial: A Lei 8.429/92 da Ação de 
Improbidade Administrativa, que explicitou o cânone do art. 37, § 4º da Constituição Federal, teve como escopo impor sanções 
aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) que 
causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também 
compreendida a lesão à moralidade administrativa. Destarte, para que ocorra o ato de improbidade disciplinado pela referida 
norma, é mister o alcance de um dos bens jurídicos acima referidos e tutelados pela norma especial. No caso específico do art. 
11, é necessária cautela na exegese das regras nele insertas, porquanto sua amplitude constitui risco para o intérprete 
induzindo-o a acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-
fé do administrador público e preservada a moralidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, com suas alterações 
introduzidas pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001, no artigo 17 regula o procedimento do julgamento preliminar: Art. 17. … … 
§ 8 o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da 
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. § 9 o Recebida a petição inicial, 
será o réu citado para apresentar contestação. Sobre a inovação Cássio Scarpinella Bueno assim leciona: O que foi criado por 
estes dispositivos é um momento próprio de exame da admissibilidade e conformidade da petição inicial, que difere 
substancialmente daquele que deriva do sistema desenhado pelo Código de Processo Civil às ações de procedimento comum 
ordinário. (Improbidade Administrativa. Página 150. Coordenador Cássio Scarpinella Bueno. São Paulo. Malheiros. 2001). 
Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves aduzem: se contenta a lei com a presença de meros indícios, não exigindo, desta 
forma, que a inicial já apresente prova cabal da conduta lesiva ao patrimônio público. E se o fizesse incorreria em flagrante 
inconstitucionalidade por cerceamento ao exercício do direito político de ação e ao próprio direito à produção de prova no curso 
do processo, uma das fazes mais visíveis do devido processo legal. (...) Ao aludir o § 8º à rejeição da ação pelo juiz quando 
convencido da “inexistência de ato de improbidade”, instituiu-se hipótese de julgamento antecipado da lide, o que a nosso juízo, 
até pelas razões acima expostas, só deve ocorrer quando cabalmente demonstrada, pela resposta do notificado, a inexistência 
do fato ou a sua nãoocorrência para o dano ao patrimônio público. Do contrário, se terá por ferido o direito à prova do alegado no 
curso do processo (art. 5º, LV), esvaziando-se, no plano fático, o direito constitucional de ação (artigo 5º, XXXV) e impondo-se 
absolvição liminar sem processo. Relembre-se, mais uma vez, que o momento preambular, antecedente ao recebimento da 
inicial, não se volta a um exame aprofundado da causa petendi exposta pelo autor em sua vestibular, servindo precipuamente, 
como já dito, como instrumento de defesa da própria jurisdição, evitando lides temerárias. Poderíamos afirmar, sem medo, que, 
tal como se verifica na seara processual penal, deve o Magistrado, neste momento, servir-se do princípio in dúbio pro societate, 
não cortando, de forma perigosa, a possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o processo, o alegado na inicial. Tal 
decisão negativa, na linha de inter-pretação aqui exposta, porque fulcrada em sólidos elementos, e não numa mera “insuficiência 
probatória”, inviabilizará o ajuizamento de uma segunda ação pelo mesmo fundamento, mesmo que surjam provas novas (artigo 
16 da Lei da Ação Civil Pública). Já ao tratar da “rejeição da ação” em razão de sua improcedência, o mesmo § 8º alude à 
hipótese de rejeição da inicial pela falta de um dos pressupostos processuais ou de uma das condições da ação, o que seria até 
desnecessário em razão da regra do artigo 295 do CPC. Aqui, sim, a “insuficiência de provas” poderá ser thema decidendum, 
uma vez que a justa causa participa do conceito de interesse processual, condição ao legítimo exercício do direito de ação. (...) 
Não se pense, todavia, que a rejeição da inicial em tal hipótese (insuficiência de provas), leva, por si só, à caracterização de má-
fé do autor, o que, dada a gravidade das consequências previstas nos artigos 16 a 18 do CPC, dispositivos aplicáveis ao campo 
da improbidade em razão da regra contida no artigo 17 § 6º, acima referido, demanda cabal demonstração. (in Improbidade 
Administrativa, 2ª Edição, Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2004, páginas 782/786). Portanto, a ação proposta preenche 
tanto as condições da ação quanto aos pressupostos processuais que descreve, em tese, ato ímprobo, baseando-se em meros 
indícios, devendo ser admitida. Por certo é que a inicial deve ser instruída com os documentos necessários para a propositura da 
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ação, pois a regra é a produção de prova documental, com a exordial e a contestação (artigos 282, inciso VI e 300 do CPC). 
Entrementes, mesmo em sede de processo civil tradicional (note-se que aqui estamos diante do moderníssimo processo civil, de 
tutela de interesses transindividuais) a prova documental poderá ser produzida em momento posterior, admitindo-se, destarte, 
exceções à regra geral. Nas ações de improbidade, devido a suas especificidades, a prova documental não precisa ser carreada 
com a exordial, como seria a regra no processo civil tradicional, podendo ser produzida em momento posterior, como registra a 
melhor doutrina. Afinal, o momento da prova é o da instrução e inviabilizá-la ofende o devido processo legal, como ensinam os 
grandes processualistas. Dispõe o artigo 17, § 6º, da Lei 8429/92, que a ação será instruída com documentos ou justificação que 
contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de 
apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do 
Código de Processo Civil. No presente caso, o autor trouxe aos autos indícios suficientes da ocorrência de ato de improbidade. 
Não se pode furtar ao autor a possibilidade de comprovar todo o alegado em sua inicial da ação intentada. Verifico que o pedido 
de aprofundamento das questões ventiladas, eis que se trata, cabe ressaltar, já de indícios suficientes de improbidade 
administrativa cometido pela parte réu, é pertinente. Para Hely Lopes Meirelles o essencial é que a peça inicial descreva os fatos 
com suficiente especificidade de modo a delimitar o objeto da controvérsia e a permitir a plenitude da defesa.” (Direito 
Administrativo Brasileiro, RT, 16ª edição, página 538). STJ-277767) ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
FASE PRELIMINAR DA AÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. 
PREJUÍZO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Existindo meros indícios de cometimento de 
atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase 
inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei nº 8.429/92 (fase em que a presente demanda foi interrompida), vale o princípio do 
in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Precedente. 2. Isto porque, durante a 
instrução probatória plena, poderá ser possível identificar elementos objetivos e subjetivos da tipologia da Lei nº 8.429/92, 
especialmente a caracterização de eventual dano ao erário ou enriquecimento ilícito e o dolo dos agentes envolvidos. 3. Para o 
enquadramento de condutas no art. 11 da Lei nº 8.429/92 (tipo em tese cabível à presente hipótese concreta), é despicienda a 
caracterização do dano ao erário e do enriquecimento ilícito, razão pela qual a presente demanda é abstratamente viável. 
Precedentes. 4. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 1074134/PE (2008/0167044-7), 2ª Turma do STJ, Rel. Mauro 
Campbell Marques. j. 21.09.2010, unânime, DJe 08.10.2010). Analisando a ação formulada, verifico uma detalhada descrição 
dos fatos ocorridos, com a especificação dos artigos que a embasam, nos quais as supostas infrações cometidas pelos réus 
estariam inseridas, servindo-se, pois, perfeitamente para todos os fins a que se destina. Em síntese, todas as alegações 
formuladas pela parte autora da ação, no meu entender, não podem ser objeto de arquivamento sumário. Assim, se por um lado 
deve o Juiz investigar a existência de todo o alegado, através do prosseguimento da ação, respeitado o princípio do contraditório 
e da ampla defesa, por outro, deve-se oportunizar ao réu, o direito de cuidar para que sejam esclarecidos todos os fatos aqui 
noticiados, mediante o prosseguimento da presente ação, eis que a ação civil pública sub judice é o foro adequado para apreciar 
a matéria, e decidir a respeito. O saudoso Hely Lopes Meirelles salienta que a decisão interlocutória prevista pelo art. 17, § 9º da 
Lei 8.429/92, visa: (...) filtrar as ações que não tenham base sólida e segura, obrigando o juiz – com a possibilidade de recurso 
ao tribunal – a examinar efetivamente, desde logo, com atenção e cuidado, as alegações e os documentos da inicial, somente 
dando prosseguimento àquelas ações que tiveram alguma possibilidade de êxito e bloqueando aquelas que não passem de 
alegações especulativas, sem provas ou indícios concretos (...) (in Mandado de Segurança/Hely Lopes Meirelles, Malheiros, 
23.ed., p. 206/207). Nos termos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa: constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Em que pese ter nominado como preliminares, os temas abordados tanto na 
ausência de justa causa, no tema julgamento das contas pelo poder legislativo e inexistência de ato de improbidade, dizem 
respeito ao mérito da ação, ou seja, a prática de algum ato de improbidade administrativa. Recebo, pois, a inicial de ação civil 
pública por improbidade administrativa em face de CLAYTON PAULO RODRIGUES. 4. Da notificação: Nos termos do que dispõe 
o art. 17, §3º, da Lei 8.429/92, que faz referência ao §3º do artigo 6º da Lei nº 4.717/65, determino a intimação do Município de 
Nazaré, por meio de seu atual gestor, para, querendo, atue como litisconsorte ativo, passando a integrar a lide, conforme 
requerido pelo Órgão Ministerial; 5. Citação do réu: Determino, seja o réu CLAYTON PAULO RODRIGUES, citado, 
pessoalmente, por mandado, para apresentar contestação, no prazo de quinze (15) dias (art. 17, § 9º, da Lei no 8.429/92 c/c 
artigos 335 e 344, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Tocantinópolis - TO, 20 de maio de 2021. Carlos Roberto de Sousa Dutra Juiz 
de Direito 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO  – PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Autos nº 0001622-35.2019.8.27.2714   
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: LEILYANNE ARAUJO DE SOUSA LUZ  
Requerido: GUILHERME ALEXSANDRO LUCAS BARBOSA 
Requerido: AGÊNCIA - AQUI MARKETING E PUBLICIDADE LTDA -ME 
O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Meritíssimo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da 6ª 
Vara Cível tramita a Ação de Cumprimento de Sentença nº 0001622-35.2019.8.27.2714, proposta por LEILYANNE ARAUJO DE 
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SOUSA LUZ em desfavor de GUILHERME ALEXSANDRO LUCAS BARBOSA e AGÊNCIA - AQUI MARKETING E 
PUBLICIDADE LTDA -ME. FINALIDADE: CITAR a parte requerida GUILHERME ALEXSANDRO LUCAS BARBOSA e AGÊNCIA 
- AQUI MARKETING E PUBLICIDADE LTDA -ME,  atualmente em lugar incerto ou não sabido, para que tomem conhecimento 
da presente ação e, para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o pagamento voluntário do valor devido acrescido de custas, se 
houver, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil. Anote-se que após o decurso do prazo retro, sem o 
pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação, para, caso queira, a parte 
executada apresentar impugnação conforme o art. 525 do NCPC. Não sendo realizado o pagamento voluntário nem apresentada 
impugnação no prazo legal, desde já aplico multa de 10% sobre o valor da dívida acrescido de mais 10% a título de honorários 
advocatícios, bem como determino a expedição de mandado de penhora e avaliação em caso de terem sido indicados bens à 
penhora pela parte exequente, tudo conforme art. 523, §§ 1º e 3º do NCPC. Em caso de pagamento parcial , a multa e os 
honorários arbitrados no item acima incidirão sobre o restante, nos termos do art. 523, §2º do NCPC. Não havendo manifestação 
do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial. Para que não possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital com o prazo de 30 (trinta) dias, que será afixado no placard do Fórum local, bem como será publicado no Diário 
da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 21 de maio de 2021. Eu, Técnico 
Judiciário(a), lotado na 6ª Vara Cível, que digitei. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

  
EDITAL Nº 3023242  
INTIMANDO: TERCEIROS INCERTOS, NÃO SABIADOS e POSSÍVELMENTE INTERESSADOS.   
OBJETIVO: Intimar da existência da presente ação para no prazo de 10 (dez) dias. No Desapropriação em que lhe é proposta 
por ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Ficando intimados do pedido de desaproprieação da área 
sendo: irá atingir a área de 5.4841 ha do imóvel objeto da matrícula nº 39.246 e a área de 0.0621 ha do imóvel objeto da 
matrícula nº 42.511, do Imóvel: Fazenda Arara Azul, localizada no lote nº 23 (remanescente), do Loteamento Fazenda Santo 
Antônio, gleba 09, fls. 01, deste município, com área total de 137,2426 ha. , REQUERENTE: ENERGISA TOCANTINS 
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. REQUERIDO: SÔNIA MARIA BONONI PELISSARI e JOÃO PELISSARI NETO AÇÃO: 
Desapropriação. Processo: nº 0005633-49.2020.8.27.2722  . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu , técnica 
judiciária que digitei e subscrevi. 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0008503-72.2017.8.27.2722/TO 
AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CATARINA LTDA - EPP 
RÉU: MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA NOLETO ME  
 EDITAL Nº 2954955 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º 0008503-72.2017.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por HOSPITAL E 
MATERNIDADE SANTA CATARINA LTDA - EPP em face de MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA NOLETO ME, e por este 
meio INTIMA o (a) executado(a) Maria Lucia Pereira de Souza Noleto - ME , pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 
02.777.526/0001-08, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no 
valor de R$ 2.431,81 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), sob pena de multa de 10%, nos 
termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta a incidência da multa e 
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para 
impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte 

 ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 990155009017, 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 14 dias do mês de junho do ano de 2021. Eu , NILTON 
DE SOUSA FIGUEIRA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
  

Nilson Afonso da Silva  
Juiz de Direito 

   
Documento eletrônico assinado por NILTON DE SOUSA FIGUEIRA, Técnico Judiciário, 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 
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autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 2954955v2 e do código CRC efb42ad7.  
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): NILTON DE SOUSA FIGUEIRA 
Data e Hora: 14/6/2021, às 17:32:12 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 429, de 2 de julho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, c/c o art. 39, inciso I, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 
1994, e considerando o contido no processo nº 21.0.000006835-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Declarar a vacância do cargo de Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, 
Protestos, Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Itapiratins/TO, a partir de 17 de junho de 2021. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de junho de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
 

Editais 
Edital Nº 208, de 2 de julho de 2021 
EDITAL DE CHAMAMENTO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
  
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio da Diretoria de Gestão de Pessoas, comunica aos 
interessados que realizará CHAMAMENTO PÚBLICO para magistrados e servidores integrantes do quadro de pessoal no âmbito 
do 1º Grau deste Poder Judiciário interessados em compor a COMISSÃO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO 
ASSÉDIO MORAL E DO ASSÉDIO SEXUAL NO 1º GRAU, instituído pela Portaria nº 1500/2021, publicada no Diário da Justiça 
nº 4984, de 21 de junho de 2021, em cumprimento à Resolução CNJ nº 351, de 28 de outubro de 2020, que instituiu, no âmbito 
do Poder Judiciário, a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 Cuida o presente Edital da implementação da Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e 
da Discriminação, a ser orientada pelos princípios contidos no artigo 3° da Resolução CNJ nº 351/2020. 
1.2 A efetivação da Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, 
materializa-se na instituição da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual no 1º Grau, pela 
Portaria nº 1500/2021. 
2. DAS VAGAS PARA COMPOR A COMISSÃO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO ASSÉDIO MORAL E DO 
ASSÉDIO SEXUAL NO ÂMBITO DO 1º GRAU 
2.1 - 1 (uma) vaga para magistrado (a), que será eleito (a) em votação direta entre os magistrados, a partir de lista de inscrição 
(Portaria nº 1500/2021, art. 1º, VI). 
2.2 - 1 (uma) vaga para servidor (a) lotado no 1º grau na comarca da Capital, que será eleito (a) em votação direta entre os 
servidores efetivos lotados na comarca da Capital, a partir de lista de inscrição. (Portaria nº 1500/2021, art. 1º, VII). 
2.3 - 1 (uma) vaga para servidor (a) lotado em comarca do interior, que será eleito (a) em votação direta entre os servidores 
efetivos lotados em comarcas do interior, a partir de lista de inscrição. (Portaria nº 1500/2021, art. 1º, VIII). 
3. DO PERÍODO E FORMA DA INSCRIÇÃO 
3.1 A cópia do presente instrumento poderá ser obtida no sítio eletrônico: https://gestaodepessoas.tjto.jus.br/site. 
3.2 O período de inscrições obedecerá ao cronograma contido no ANEXO I deste Edital. 
3.3 Não será válida a inscrição fora do prazo estipulado no item 3.2 deste Edital. 
3.4 A inscrição do candidato (a) às vagas previstas no item 2 deste Edital será realizada através de link que será disponibilizado 
no Portal de Gestão de Pessoas e demais meios de comunicação internos. 
4. DA SELEÇÃO E RESULTADO 
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4.1. A seleção do servidor que irá integrar a COMISSÃO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO ASSÉDIO MORAL E DO 
ASSÉDIO SEXUAL NO ÂMBITO DO 1º GRAU será conduzida pela Diretoria de Gestão de Pessoas do TJTO. 
4.2. Após o encerramento do período de inscrições, será aberto o período de votação a fim de selecionar o magistrado (a) e os 
servidores (as) mais bem votados (as), a partir de lista de inscrição. 
4.3. A votação para as vagas de que trata o artigo 1º, incisos VI, VII e VIII da Portaria nº 1500/2021, será realizada de forma 
eletrônica, devidamente divulgada no Portal de Gestão de Pessoas e demais meios de comunicação internos, na data disposta 
no anexo I deste Edital. 
4.4. Os resultados serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico obedecendo aos prazos dispostos no anexo I deste Edital. 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1 São premissas da atuação da Comissão conforme art. 10, da  Portaria TJTO nº 1500/2021, publicada no Diário da Justiça nº 
4984, de 21 de junho de 2021: 
I – instituição e difusão de forma ampla de múltiplos canais de comunicação direta e acessível a todas as pessoas que sintam a 
necessidade de relatar situação de assédio, discriminação ou outra forma de violência no trabalho sofrida e/ou presenciada; 
II – preservação do sigilo das informações e o encaminhamento, em cada caso, de acordo com a vontade da vítima; 
III – abrangência pela política da prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de gênero, de orientação sexual, de 
identidade de gênero, de estado civil, de origem, de idade, de deficiência, de doença e quaisquer outras formas de discriminação; 
IV – compreensão de que práticas assediadoras e discriminadoras causam danos emocionais às vítimas, bem como danos às 
unidades produtivas, sendo responsabilidade da administração estimular um ambiente de trabalho humanizado e respeitoso; 
V – afirmação de atuação fortemente de cunho educativo e não-punitivista, compreendendo a necessidade de contribuir para 
reflexão e adoção de práticas de gestão atualizadas e em conformidade com o respeito à dignidade humana; e 
VI – utilização da mediação e demais práticas restaurativas, quando possíveis, podem ser importantes formas de tratamento dos 
conflitos e podem ser uma fonte positiva para evitar discriminações e assédios. 
5.2 Compete à Comissão, conforme art. 11 da Portaria TJTO nº 1500/2021: 
I – receber notícias de assédio e discriminação ocorridas no âmbito do 1º Grau do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e 
encaminhar soluções, seguindo o procedimento estabelecido nesta portaria; 
II – sugerir à autoridade competente alterações temporárias de lotação funcional até o desfecho da situação relatada; 
III – representar aos órgãos disciplinares a ocorrência de quaisquer formas de retaliação àquele que, de boa-fé, busque os 
canais próprios de apuração para relatar eventuais práticas de assédio moral, sexual e de discriminação no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins; 
IV – informar aos gestores, de ofício ou por provocação, sobre a existência de ambiente, prática ou situação favorável ao assédio 
moral ou sexual e à discriminação, que possa colocar em risco a saúde e a vida das pessoas; 
V – sugerir mudanças de métodos e processos na organização do trabalho e nas práticas de gestão de pessoas bem como 
melhorias das condições de trabalho; 
VI – propor treinamentos, em relações interpessoais, respeito às diferenças, promoção de equidade, liderança, comunicação não 
violenta, mediação, dentre outros temas; 
VII – propor ao Presidente do Tribunal de Justiça o estabelecimento de cooperação técnico-científica com entidades públicas ou 
privadas para o enfrentamento do assédio moral ou sexual e da discriminação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
VIII – propor estudo de diagnóstico institucional das práticas de assédio moral ou sexual e à discriminação no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins; 
IX – solicitar relatórios, estudos e pareceres aos órgãos e unidades competentes, resguardados o sigilo e o compromisso ético-
profissional das áreas técnicas envolvidas; e 
X – fazer recomendações e solicitar aos gestores, de ofício ou por provocação, e aos profissionais da rede de apoio, tais como: 
a) proteção das pessoas envolvidas; 
b) preservação das provas; 
c) garantia da lisura e do sigilo das apurações; 
d) melhoria das condições de trabalho; e 
e) realização de campanha institucional de informação e orientação. 
  

ANEXO I 

Fase Etapas Referência Datas 

1ª Fase 

Período de Inscrição Item 3 deste Edital 07 a 14/07/21 

Divulgação da lista de inscritos Artigo 1º, inciso VI, VII e VIII da Portaria nº 1500/2021    16/07/21 

Período de eleição no sistema Egesp Artigo 1º, inciso VI, VII e VIII da Portaria nº 1500/2021 19 a 28/07/21 

Divulgação do resultado da eleição Artigo 1º, inciso VI, VII e VIII da Portaria nº 1500/2021    29/07/21 

Palmas, 2 de julho de 2021. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 898/2021, de 01 de julho de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jose Carlos Tajra Reis Junior, matrícula nº 290935, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 05/07 a 03/08/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 899/2021, de 01 de julho de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Francisco Vieira Filho, matrícula nº 205956, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 18/11 a 17/12/2021, para serem usufruídas em 21/11 a 20/12/2022, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000000844-0 

INTERESSADO DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

ASSUNTO   

Decisão Nº 2614 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Trata-se de contratação de empresa especializada para lavar a seco e passar as becas utilizadas nas Sessões do Tribunal do 
Pleno, das Câmaras, nas sessões solenes, e ainda as bandeiras oficiais. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3778978) e, existindo disponibilidade orçamentária 
(evento 3760868), no exercício das atribuições conferidas pelo art.1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no 
Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013), APROVO o Projeto Básico (evento 3513117), ao tempo em que DECLARO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, visando à contratação 
da empresa RODRIGUES E MATTIELLO LTDA, CNPJ: 41.298.148/0001-31 para fornecimento do material em referência, pelo 
valor total de R$ R$ 8.720,00 (oito mil setecentos e vinte reais), conforme Proposta sob o evento 3757907. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, que substituirá o instrumento contratual, consoante art. 62 do Estatuto 
Licitatório; e 
3. CCOMPRAS para envio de cópia da NE à fornecedora e demais providências pertinentes. 
Concomitante, à DSG/DIADM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Portarias 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 961/2021, 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 2021/93172 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 10977, 
o valor de R$ 1.174,99, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 562,72, descontado o valor 
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de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Mateiros-TO, no 
período de 06/07/2021 a 08/07/2021, com a finalidade de participação em reunião referente ao MATOPIBA.  

Art. 2º Conceder ao servidor Afonso Alves da Silva Júnior, CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, 
Matrícula 288621, o valor de R$ 893,64, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, 
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Mateiros-TO, no período de 06/07/2021 a 08/07/2021, com a finalidade de participação em reunião referente ao MATOPIBA.  

Art. 3º Conceder ao servidor Francisco Valberto Vieira de Sousa, ASSISTENTE DE GABINETE DE 
DESEMBARGADOR, Matrícula 353490, o valor de R$ 893,64, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor 
unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Mateiros-TO, no período de 06/07/2021 a 08/07/2021, com a finalidade de participação em 
reunião referente ao MATOPIBA.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 962/2021, 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 2021/92773 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Markus Dannyllo Cordeiro Rodrigues, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 274735, 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 Arraias-TO para Palmas-TO, no período 
de 24/06/2021 a 25/06/2021, com a finalidade de emissão de Certificado Digital Cert-JUS Institucional.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 963/2021, 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 2021/92474 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352416, o valor 
de R$ 401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no 
período de 21/06/2021 a 23/06/2021, com a finalidade de realizar inventário e avaliação dos bens na Comarca de Cristalândia.  

Art. 2º Conceder ao servidor Gilmar Alves dos Santos, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 115957, o valor de R$ 
401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 
21/06/2021 a 23/06/2021, com a finalidade de realizar inventário e avaliação dos bens na Comarca de Cristalândia.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021 

AMPLA CONCORRÊNCIA 
  

Processo nº 21.0.000001911-6- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 040/2021 
Tipo: Menor preço Global. 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
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Objeto: Prestação de serviços continuados de monitoramento remoto eletrônico ininterrupto do sistema de alarme, 
incluída a respectiva manutenção das centrais de alarme e demais equipamentos instalados, bem como o fornecimento 
e instalação de equipamentos e prestação dos serviços de monitoramento eletrônico do sistema de alarme em forma de 
comodato. 
Disponibilidade do Edital: dia 05 de julho de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 20 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, 02 de julho de 2021. 

Gabriele Batista Crispim 
Pregoeira 

 

Editais 
Edital de Credenciamento n° 01/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/NUGES 
Processo SEI nº: 21.0.000009271-9 

PREÂMBULO 
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins torna público, para ciência dos interessados que realizará, no período de  
02/07/2021  à  13/08/2021,  das 12 horas às 17 horas, PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO E SELEÇÃO DAS 
ASSOCIAÇÕES E/OU COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, passíveis de retorno ao seu ciclo 
produtivo, que observará as condições deste Edital, dos preceitos de direito público e, em especial, das disposições do Decreto 
nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 e demais normas gerais que regem o tratamento da gestão de resíduos sólidos, não 
perigosos, das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça de n.º 007/2005, 400/2021 e 229/2016, do Plano de Logística 
Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins e demais normas internas do TJTO. 
1. DO OBJETO?:   
1.1 O presente Edital tem por objeto habilitar e selecionar as associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis 
interessadas e aptas a receberem os resíduos recicláveis não perigosos e passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, 
produzidos no Poder Judiciário do Tocantins, em seus prédios situados nas cidades de Porto Nacional, Paraíso, Gurupi, 
Alvorada, Araguaína e Araguatins,  mediante assinatura de Termo de Compromisso. 
1.2 São partes integrantes deste Edital: 
1.2.1 Anexo I – Ficha de Inscrição da cooperativa/associação e dados do representante legal; 
1.2.2 Anexo II – Minuta do Termo de Compromisso; 
1.2.3 Anexo III – Declaração das respectivas associações e cooperativas. 
2. REQUISITANTE: Diretoria Geral/Núcleo de Gestão Socioambiental e Diretoria Administrativa/Divisão de Serviços Gerais. 
3. DA JUSTIFICATIVA: 
 A Lei nº 12.305/10 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) com o objetivo de promover o avanço necessário ao 
País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos 
resíduos sólidos. No mesmo sentido, no intuito de atender as normas constitucionais e legislação em vigor, o Conselho Nacional 
de Justiça publicou a Resolução nº 400/2021, a qual determina que os tribunais brasileiros instituam práticas voltadas para o 
gerenciamento adequado de seus resíduos e prevê a necessidade de monitoramento e prestação mensal de informações acerca 
do indicador resíduos gerados. Sendo assim, a implementação do projeto Coleta Seletiva Solidária demonstra o 
comprometimento do Poder Judiciário com a preservação do meio ambiente e  com a responsabilidade social, uma vez que se 
encontra em harmonia com as normativas supracitadas e será instrumento de materialização da política socioambiental traçada 
no Plano de Logística Sustentável deste Poder.  
4. PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTE EDITAL: primeiro dia útil após a publicação deste Edital no Diário da Justiça do Poder 
Judiciário do Tocantins, até a data da assinatura do Termo de Compromisso pela associação e/ou cooperativa de catadores de 
recicláveis. 
5. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 A participação neste processo implica a aceitação plena e irrevogável das normas constantes neste edital. 
5.2 Somente poderão participar as associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis que atenderem aos 
requisitos descritos nos termos do art. 3º do Decreto nº 5.940/2006, localizadas nas comarcas de Porto Nacional, Paraíso, 
Gurupi, Alvorada, Araguaína e Araguatins: 
5.2.1 Estejam formal e exclusivamente constituídos por catadores de materiais recicláveis que tenham a catação como única 
fonte de renda; 
5.2.2 Não possuam fins lucrativos; 
5.2.3 Possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos descartados; 
5.2.4 Apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados; 
5.2.5  A comprovação dos itens 5.2.1 e 5.2.2 serão feitas mediante a apresentação de estatuto ou contrato social e a 
comprovação dos itens 5.2.3 e 5.2.4 serão feitas mediante declaração das respectivas associações e cooperativas (Anexo III); 
6. DA DOCUMENTAÇÃO, DA REPRESENTAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA HABILITAÇÃO 
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6.1 O período de credenciamento e habilitação será de 30 dias, tendo como início o primeiro dia útil subsequente a publicação 
deste edital  no Diário da Justiça do Poder Judiciário do Tocantins. 
6.1.1 O credenciamento da associação ou cooperativa se dará pelo atendimento, durante o prazo de credenciamento e 
habilitação, dos seguintes requisitos: 
6.1.2 O representante da associação ou cooperativa deverá entregar seus documentos de credenciamento juntamente com os 
documentos de habilitação. 
6.1.3 A não representação ou incorreção dos documentos de credenciamento inabilitará a associação ou cooperativa. 
6.1.4 Apresentação de cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social que comprove que a cooperativa ou associação esteja 
formal e exclusivamente constituída por catadores de materiais recicláveis e que tenham a catação como única fonte de renda e 
não possua fins lucrativos; 
6.1.5 Caso o representante legal da associação ou cooperativa necessite constituir um procurador, deve-se apresentar uma 
procuração pública ou particular com firma reconhecida com entrega da respectiva cópia. 
6.1.6 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma cooperativa ou associação. 
6.1.7 Entrega de ficha de Inscrição (original) preenchida com os dados sobre a cooperativa ou associação (Anexo I). 
6.1.8 Entrega da declaração que comprove que a cooperativa ou associação dispõe da infraestrutura necessária à realização da 
triagem e classificação de resíduos recicláveis descartados e que apresenta um sistema de rateio entre os associados e 
cooperados, conforme modelo apresentado no Anexo III deste Edital. 
6.1.9 Os atos formais realizados em nome das associações e/ou cooperativas interessadas deverão ser praticados por 
representante legal que, devidamente credenciado, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento de habilitação e a 
responder por sua associação ou cooperativa para todos os atos e efeitos previstos deste Edital. 
6.1.10 Entrega da cópia autenticada do documento oficial de identidade do representante legal; 
6.1.11 O Núcleo de Gestão Socioambiental (NUGES) auxiliado pela Comissão Permanente de Licitação (COLIC), reservam-se 
ao direito de solicitarem o original de qualquer documento, sempre que julgarem necessário. 
7.  LOCAL DE ENTREGA DO ENVELOPE LACRADO COM A DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO 
7.1 A associação ou cooperativa interessada em participar do processo seletivo deverá encaminhar, via postal, 01  (um) 
envelope devidamente lacrado, contendo os documentos para o credenciamento e para a habilitação no Certame, 
conforme referidos no tópico 06, endereçados à Comissão Permanente de Licitação, localizada no Prédio Amaro 
Empresarial, 7º andar, no Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situado na Quadra 103 Norte, Rua NO 
11, Lote 2, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, no horário das 13:00 horas as 17:00 horas, nos dias de 
expediente no Órgão,  até a data fixada neste edital. 
8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES, DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
8.1. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 09/08/2021, às 16 hs (horário local). 
8.2. LOCAL DE ABERTURA DOS  ENVELOPES COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: sala da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada no Prédio Amaro Empresarial, no Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situado 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
8.3 DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: finda a análise pelo Núcleo de Gestão Socioambiental (NUGES) e pela Comissão 
Permanente de Licitação, dos documentos apresentados pelas cooperativas ou associações, a ata de julgamento na qual 
constará a lista das entidades habilitadas será publicada no Diário da Justiça do Poder Judiciário do Tocantins. 
 8.4.  DATA LIMITE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA HABILITAÇÃO: Será concedido 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a divulgação da ata de julgamento com a listagem das associações e/ou cooperativas, 
devendo ser entregue no mesmo endereço citado no subitem 7.1 deste edital. Findo o referido prazo, será divulgada eventual 
interposição de recurso. 
9. DO RECURSO 
9.4 DATA LIMITE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA HABILITAÇÃO: Será concedido 
o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação da ata de julgamento com a listagem das associações e/ou cooperativas, 
devendo ser entregue no mesmo endereço citado no subitem 7.1 deste edital. Findo o referido prazo, será divulgada eventual 
interposição de recurso. 
9.5 DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES: Será concedido o prazo de 02 (dois) dia úteis, para 
apresentação das contrarrazões de interessados que passará a correr após divulgada eventual interposição de recurso. 
9.6 Após o prazo para apresentação e avaliação de recursos e contrarrazões, será publicada no Diário da Justiça do Poder 
Judiciário do Tocantins a ata de julgamento, na qual constará a listagem final das entidades habilitadas; 
9.7 Após a divulgação do resultado final, a(s) associação(ões) e/ou cooperativa(s) habilitada(s) será(ão) convocada(s) para uma 
sessão pública, na qual ocorrerá sorteio, caso haja mais de uma cooperativa e associação credenciada em cada comarca. 
9.8 O Termo de Compromisso será disponibilizado para assinatura por meio do Sistema de Informação  - SEI, do Tribunal de 
Justiça.   
10. DO SORTEIO 
10.1 O Núcleo de Gestão Socioambiental, em sessão pública que será realizada no primeiro dia útil posterior a data da 
publicação do resultado final do Certame, realizará sorteio que definirá a ordem de classificação entre as respectivas 
associações e/ou cooperativas devidamente habilitadas. 
10.2 Durante a sessão, deverão ser sorteadas até quatro associações e/ou cooperativas, sendo que cada uma realizará a coleta, 
nos termos definidos neste Edital.  
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10.3 As entidades que não tiverem sido sorteadas comporão cadastro reserva, observada a classificação por ordem de sorteio. 
10.4 A audiência pública para realização do sorteio que definirá a ordem de classificação entre as respectivas associações e/ou 
cooperativas devidamente habilitadas será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Prédio Amaro 
Empresarial, no Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situado na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 3º 
Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, e será realizada no primeiro dia útil posterior a data da publicação do 
resultado final do Certame, às 13 horas, sendo facultado acesso aos representantes legais das cooperativas/associações 
inscritas e demais interessados, para acompanhar os procedimentos. 
10.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma associação ou cooperativa na sessão pública, devendo, na audiência 
pública, ser apresentado um documento oficial com foto. 
10.6.  Em caso de necessidade, o credenciado poderá ser substituído por outro representante da cooperativa/associação na 
sessão pública, desde que este compareça munido de documento oficial com foto e a documentação exigida no item 6; 
11.  DA ENTIDADE SELECIONADA 
11.1. A entidade selecionada em primeiro lugar, deverá firmar Termo de Compromisso com o Tribunal de Justiça do Tocantins, o 
qual será acompanhado pela Diretoria do Foro da comarca e pela Diretoria Administrativa - Divisão de Serviços Gerais, conforme 
modelo do Anexo II; 
12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO: 
12.1 Após a assinatura do Termo de Compromisso pelas associações e/ou cooperativas sorteadas, ficam obrigadas a 
procederem com a coleta de resíduos não perigosos, pelo período consecutivo de 24 (vinte e quatro) meses. 
13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
13.1 Não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes para a execução do Termo de Compromisso, sendo que a 
consecução das ações previstas correrá à conta do orçamento próprio de cada partícipe, na medida de suas obrigações. 
14. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES 
14.1 Serão desclassificadas as associações e/ou cooperativas que não apresentarem a documentação na forma exigida no item 
6 deste Edital. 
15. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
15.1 As obrigações das partes são aquelas definidas na minuta de Termo de Compromisso, Anexo II deste edital. 
16. DAS PENALIDADES 
16.1 A associação e/ou cooperativa receberá advertência por escrito nas seguintes circunstâncias: 
16.1.1 Quando deixar de recolher os materiais, nas datas predefinidas sem a devida comprovação de que o fez em razão da 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, através de envio da justificativa, que será avaliada pela Diretoria do Foro da comarca; 
16.1.2 Caso o relatório da coleta de resíduos não seja encaminhado à Diretoria do Foro da comarca ou esteja incompleto; 
16.2 Em outras situações em que fique configurado descumprimento das competências da associação e/ou cooperativa. 
16.3 Em caso de recebimento de 3 (três) advertências pelos motivos citados, terá o contrato rescindido, garantidos a ampla 
defesa e o contraditório. Ocorrendo esta situação, a Diretoria do Foro da comarca, tomará as providências cabíveis para 
continuidade do trabalho da coleta seletiva, convocando a próxima sorteada para firmatura do Termo de Compromisso. 
17. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
17.1 O processo seletivo somente poderá vir a ser revogado, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente 
comprovado, ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado para conhecimento dos participantes; 
17.2 A celebração de Termo de Compromisso não acarretará qualquer vínculo empregatício entre o Tribunal de Justiça do 
Tocantins e a associação e/ou cooperativa selecionadas ou com seus os associados e cooperados; 
17.3 Em caso de rescisão do Termo de Compromisso, o Tribunal de Justiça do Tocantins convocará as demais entidades 
sorteadas, obedecendo à ordem de classificação, para assinatura de Termo de Compromisso; 
17.4 A participação das associações e/ou cooperativas neste processo de habilitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital; 
17.5 Dada à natureza dos serviços objeto do presente edital, qualquer mudança no Termo de Compromisso deverá ser 
submetida, para sua fiel observância, à aprovação pela autoridade competente do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
17.6 A irregularidade praticada pelo profissional credenciado durante a execução da prestação do serviço deve ser 
obrigatoriamente apurada mediante processo administrativo. 
17.7 As participantes ficam sujeitas à responsabilização civil, penal e administrativa pelos atos que praticarem durante o 
procedimento de habilitação e seleção. 
17.8 Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pelo Núcleo de Gestão Socioambiental auxiliado pela Comissão Permanente 
de Licitação.   
17.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
  

ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO DA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO E DADOS DO REPRESENTANTE 

  

DADOS DA COOPERATIVA 

NOME: 

CNPJ: 
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ENDEREÇO: 

TELEFONES: E-MAIL: 

DATA DA CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE 
_____/______/_______ 

VEÍCULO PRÓPRIO PARA COLETA: 
(    ) Sim          (     ) Não 

QUANTIDADE DE COOPERADOS/ASSOCIADOS:_______ TIPO DE VEÍCULO PARA COLETA 
(       ) Carroça    (       ) Caminhonete 
(       )  Outros – especificar:                                        
(       ) Nenhum 

POSSUI SEDE PRÓPRIA: 
(    ) Sim        (    ) Não 

CONDIÇÕES DO LOCAL DE TRABALHO: 
(    ) Área a céu aberto                                                     (    ) Galpão com cobertura 
(    ) Possui pavimentação                                                (    ) Possui instalações elétricas 
(    ) Possui instalações hidráulicas                                  (    ) Possui alvará de funcionamento 

OBSERVAÇÕES: 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME: 

IDENTIDADE: CPF: 

ENDEREÇO: 

TELEFONES: E-MAIL: 

Nome legível e matrícula do servidor que recebeu a documentação 

  
ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO 
O PODER  JUDICIÁRIO  DO  ESTADO  DO  TOCANTINS,  por meio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 25.053.190/0001-36, com sede na Praça dos Girassóis s/nº, Palácio Rio Tocantins, 
CEP 77.001-002, Plano Diretor Norte, nesta Capital, neste ato representado por seu Presidente, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº. 125.824 2ª via SSP/TO, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 103.573.945-34, residente  e  domiciliado  nesta  Capital,  doravante designado  TJTO,  e 
 a____________________________________________________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº.                                         ,        
 doravante denominada   DESTINATÁRIA, situada no endereço________________________________ 
_______________________________________,        neste  ato representada  pelo  senhor                                                            
                           ,   portador   do   RG  nº____________________, SSP/      , inscrito no CPF/MF sob o nº.                                 , 
resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO conforme as cláusulas e condições a seguir expendidas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1. O presente Termo de Compromisso tem por objeto a doação de material reciclável, tais como papel, papelão, copos 
descartáveis, garrafas de plástico, metais e outros resíduos recicláveis não perigosos, conforme termos do projeto Coleta 
Seletiva Solidária, à DESTINATÁRIA, com o propósito de contribuir para a causa socioambiental, encaminhando resíduos à 
reciclagem e gerando fonte de renda aos catadores cooperados, de acordo com o disposto no Decreto nº. 5.940, de 25 de 
outubro de 2006, Resolução CNJ nº. 400/2021 e Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins. 
CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL: 
2. Este Termo de Compromisso se fundamenta no art. 24, inciso XXVII, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993: “na contratação 
da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de 
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda 
reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis”, bem como no Decreto Federal nº 5940/2006. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES: 
3. Compete ao TJTO e demais unidades da Capital. 
3.1. Efetuar a coleta seletiva interna dos materiais recicláveis, evitando sua disposição como rejeito; 
3.2. Armazenar o material em local seguro, protegido contra intempéries e ações de degradação, até que seja coletado pela 
DESTINATÁRIA; 
3.3. Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução deste Termo de Compromisso, avaliando os resultados, por intermédio do 
Diretoria do Foro da comarca e Diretoria Administrativa - Divisão de Serviços Gerais; 
3.4. Analisar as propostas de reformulação do Termo de Compromisso, desde que apresentadas previamente, por escrito, 
acompanhadas de justificativa e que não impliquem mudança do objeto; 
3.5. Normalizar e reorientar as ações deste Termo de Compromisso, se for o caso, responsabilizando-se por ele, em virtude de 
paralisação das atividades ou de outro fato relevante que venha a ocorrer, de modo que se evite a descontinuidade das ações 
pactuadas; 
3.6. Providenciar a eliminação dos resíduos, a seu critério, caso eles não sejam recolhidos nos dias e horários estabelecidos no 
presente Termo; 
3.7. Doar seus resíduos sólidos recicláveis à DESTINATÁRIA, conforme estabelecido neste Termo. 
3.8.Compete à DESTINATÁRIA: 
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3.8.1. Executar as atividades previstas neste Termo de Compromisso com rigorosa obediência ao objeto pactuado, visando à 
promoção social dos catadores de materiais recicláveis; 
3.8.2. Informar a Diretoria do Foro da comarca os nomes e os documentos de identidade, composta exclusivamente por 
cooperados, que realizará a coleta do material doado portando crachá de identificação da DESTINATÁRIA, no intuito de se 
facilitar o acesso às dependências da instituição. Toda vez que houver substituição de algum membro, renovar o comunicado; 
3.8.3. Não permitir a participação de terceiros não cooperados na execução do objeto do presente Termo, ainda que a título 
gratuito ou mediante empregado contratado pela cooperativa; 
3.8.4. Permanecer nas dependências do órgão apenas o tempo necessário para realizar a coleta de forma responsável e 
eficiente; 
3.8.5. Registrar o peso do material doado em planilha específica, na ocasião da coleta, e remeter à Diretoria do Foro da 
comarca e respectivas secretarias das unidades; 
3.8.6. Zelar pelo asseio e organização no processo de recebimento e transporte do material reciclável até a entrega para a 
empresa de reciclagem; 
3.8.7 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos a terceiros e ao patrimônio da Instituição decorrentes da conduta dos 
cooperados nas dependências do órgão; 
3.8.8. Não utilizar o material doado em finalidade distinta da estabelecida neste Termo de Compromisso; 
3.8.9. Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social decorrentes dos recursos humanos utilizados 
nos trabalhos, bem como todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre este Termo de Compromisso; 
3.8.10.O Tribunal de Justiça e Diretoria do Foro da comarca não se responsabilizam por quaisquer danos ou prejuízos sofridos 
pela DESTINATÁRIA ou seus cooperados na coleta ou no transporte do material doado; 
3.8.11. Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade no cumprimento deste Termo de Compromisso; 
3.8.12.Atender aos requisitos de segurança, de ações afirmativas e de caráter legal, trabalhista e penal, dispostos nas normas 
vigentes; 
3.8.13. Participar, sempre que solicitados pelo Tribunal de Justiça e pela Diretoria do Foro da comarca de capacitações, 
encontros, ou outros eventos relacionados a melhoria de sua atuação e promoção da responsabilidade social e ambiental; 
3.8.14. Destinar adequadamente todos os resíduos recolhidos no âmbito da Comarca, conforme regulamentação dos órgãos 
competentes. 
3.8.15. Orientar os seus associados ou cooperados a cumprirem as normas disciplinares e de segurança determinadas pelo 
TJTO e pela Diretoria do Foro da comarca, quando nas dependências de suas unidades administrativas ou judiciais. 
3.8.16. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias no atendimento de seus associados ou cooperados, 
acidentados ou com mal súbito, por meio de seu representante; 
3.8.17. Garantir o sigilo das informações contidas nos papéis; 
3.8.18. Comunicar, imediatamente ou por escrito, qualquer anormalidade no cumprimento rotineiro do pactuado  neste Termo de 
Compromisso. 
3.8.19. Coletar os resíduos recicláveis nos dias, horários e locais definidos pela Diretoria do Foro da comarca; 
Parágrafo único. Todos os custos inerentes à logística, recolhimento, acondicionamento e transportes dos resíduos são de 
responsabilidade única e exclusiva da DESTINATÁRIA. 
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO: 
4. Será realizada coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis que estarão disponíveis em contêineres próprios, nos endereços 
abaixo: 
4.1 Fórum da comarca de Araguatins, localizado na Av. Araguaia, Quadra 89B, Lote 2, Centro; 
4.2  Fórum da comarca de Araguaína, localizado na Av. Filadélfia, Nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais; 
4.3  Fórum da comarca de Paraíso do Tocantins, localizado na Rua 13 de maio, Nº 265, Centro; 
4.4  Fórum da comarca de Gurupi, Av. Rio Grande do Norte, s/n, entre as Ruas 3 e 4; 
4.5  Fórum da comarca de Porto Nacional, localizado na Área do Centro Olímpico Ademar Ferreira da Silva, s/nº, Anel Viário, 
Centro;  
4.6  Fórum da comarca de Alvorada, localizado na Av. Bernado Sayão, s/n, Qd. 46 Lote 01 e 02, Setor Jorge Figueiras. 
4.7 A coleta acontecerá no horário de expediente do Poder Judiciário, pelo menos, uma vez na semana ou conforme a 
necessidade, nos locais retro mencionados, através da entrada de carga e descarga, onde será efetuado registro de entrada 
mediante a apresentação de documento de identificação com foto; 
4.8 O recolhimento dos resíduos será acompanhado por um servidor terceirizado lotado no Foro da comarca; 
4.9. Caso os materiais não sejam recolhidos pela DESTINATÁRIA nos dias e horários preestabelecidos, a Diretoria do Foro da 
comarca poderá a seu critério, providenciar outra destinação aos materiais; 
4.10 A coleta será efetuada através de veículo motorizado da DESTINATÁRIA ou poderá ser, eventualmente e temporariamente, 
realizada pelo TJTO, que observará as orientações da coleta, as normas e os critérios para utilização das dependências do 
Órgão. 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
5. Não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes para a execução do presente Termo de Compromisso. 
CLÁUSULA SEXTA - DA ADVERTÊNCIA: 
6. A DESTINATÁRIA receberá advertência por escrito nas seguintes circunstâncias: 
6.1. Quando deixar de recolher os resíduos mais de 3 (três) vezes num mês, sem justificativa comprovada; 
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6.2. Deixar de participar, sempre que solicitado de capacitações, encontros, ou outros eventos relacionados a melhoria de sua 
atuação e promoção da responsabilidade social e ambiental; 
6.3. Em outras situações em que fique configurado o descumprimento das competências da DESTINATÁRIA. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO OU DENÚNCIA: 
7. Os Partícipes poderão, a qualquer tempo, rescindir o presente Termo, mediante denúncia, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, nos seguintes casos: 
7.1. Pela não observância a qualquer de suas cláusulas; 
7.2. Inadimplemento de qualquer das obrigações por parte da DESTINATÁRIA; 
7.3. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Termo de 
Compromisso; 
7.4. Se a DESTINATÁRIA receber 03 (três) advertências, durante um período de um semestre, por falha no recolhimento terá o 
Termo rescindido; 
7.5. Se a DESTINATÁRIA receber 02 (duas) advertências decorrentes de falha na prestação de contas terá o presente Termo 
rescindido; 
7.6. Na hipótese de constatação de impropriedade ou irregularidade na execução deste Termo de Compromisso, será suspensa 
a doação de materiais recicláveis, notificando-se a DESTINATÁRIA para sanear a situação no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
sob pena de rescisão deste Termo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
CLÁUSULA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO: 
8. Em qualquer ação promocional da DESTINATÁRIA relacionada com o objeto deste Termo de Compromisso será consignada a 
participação do TJTO, em se tratando de material promocional gráfico, áudio e audiovisual, deverá ser consignada a logomarca 
oficial do TJTO na mesma proporção da marca ou nome da DESTINATÁRIA. Caso tenham interesse na participação de terceiros 
nessas ações promocionais, deverá solicitar a aprovação do TJTO. Fica vedada às partes a realização de despesas com 
publicidade, salvo as de caráter educativo ou de orientação social, desde que não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção de autoridades ou servidores públicos. 
CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO: 
9. O presente Termo fica vinculado aos autos 21.0.000009271-9, à Lei 8.666/93, ao Decreto nº. 5.940, de 25 de outubro de 
2006, à Resolução CNJ nº. 201/2015, ao Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins e suas alterações 
posteriores. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA: 
10. O presente Termo de Compromisso terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, conforme 
disposto no artigo 3º, § 2º do Decreto nº. 5.940, de 25 de outubro de 2006. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO: 
11. O presente Termo será gerido de forma compartilhada entre os Partícipes: 
11.1. A Diretoria Administrativa - Divisão de Serviços Gerais será responsável pela gestão e acompanhamento deste; 
11.2. A DESTINATÁRIA, por sua vez, designará um representante para o acompanhamento do presente Termo de 
Compromisso. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: 
12. O presente Termo de Compromisso poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto quanto ao seu 
objeto, mediante Termo Aditivo firmado em acordo entre os Partícipes, desde que tal interesse seja manifestado prévia e 
expressamente. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13. Todos os avisos, comunicações, solicitações e notificações inerentes a este Termo de Compromisso deverão ser feitos por 
escrito entre os Partícipes. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 
14. Os Partícipes elegem o foro da Comarca de Palmas, capital do Estado do Tocantins, para dirimir todo e qualquer litígio 
decorrente da execução deste Termo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem acordados, firmam o presente Instrumento, por meio de assinatura eletrônica, utilizando-se do Sistema Eletrônico 
e Informações SEI/TJTO. 
Palmas - TO,         de                            de 2021. 

___________________________________________ 
DESTINATÁRIA 

_______________________________________________________ 
JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
  

ANEXO III 
DECLARAÇÃO 

A                                (nome da associação/cooperativa), inscrita no CNPJ sob o nº                   com sede no 
endereço                               cidade de                         ,  no estado da                          , neste ato representado pelo 
Senhor(a)                                             portador(a) do  RG  nº            , DECLARA expressamente que possui infraestrutura para 
realizar a triagem e a classificação dos materiais recicláveis descartados pelo TJTO, bem como apresenta o sistema de rateio 
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entre os associados e cooperados, de acordo com os requisitos previstos no EDITAL DE HABILITAÇÃO DE COOPERATIVAS 
E/OU ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS PARA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, publicado em    
/    /2021. 
Palmas,           de                    de 2021. 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

  
Leila Maria de Souza Jardim 

Técnico Judiciário 
Naura Stella B. Souza Cavalcante 

Analista Judiciário 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 886/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, 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 MARIA RITA CARDOSO, matrícula nº 150466, 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 15/11 a 14/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jose Carlos Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 887/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LORENA APARECIDA MENESES REIS ROCHA, matrícula nº 282247, 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 30/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 888/2021, de 01 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ROSANE RODRIGUES MARTINS PINHEIRO, matrícula nº 135655, 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. 

Marcelo Laurito Paro 
Diretor do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 889/2021, 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 SELMA APARECIDA CAMARGO CASTRO, matrícula nº 75448, 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 30/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 890/2021, 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 MARCELO SANTOS CARDOSO, matrícula nº 357174, 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 891/2021, 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 DALLIANA DE SOUZA CORREIA MEDEIROS, matrícula nº 352783, 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 07/01 a 05/02/2022, 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 892/2021, 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 SEBASTIÃO RIBAMAR DA LUZ QUEIROZ, matrícula nº 352688, 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 FÉRIAS Nº 893/2021, 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 MARA ROBERTA DE SOUZA MADEIROS, matrícula nº 255446, 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 FÉRIAS Nº 894/2021, 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 LILIAN RIBEIRO CAVALCANTE OLIVEIRA, matrícula nº 235748, 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 30/11/2021, 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 895/2021, 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 ACACIO LOPES LIMA, matrícula nº 185243, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 01 a 15/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 15/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 10 a 24/01/2022, 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 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 896/2021, 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 CLAUDIO DE SOUZA RABELO, matrícula nº 167245, 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 07/08 a 05/09/2021, em razão de licença para tratamento da própria saúde.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 897/2021, 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 PATRICIA URCINO IDEHARA, matrícula nº 352554, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 21/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 21/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 09 a 29/09/2022, 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 900/2021, de 02 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 JOYCE COELHO NOGUEIRA, matrícula nº 352645, 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 25/12/2021, 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 901/2021, de 02 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 ROBERTO CARLOS PIRES, matrícula nº 352342, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 15/07/2021, a partir de 01/07/2021 até 15/07/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 27/09 a 11/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 902/2021, de 02 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 EMMANUELLA LOPES XAVIER FERREIRA E SOUSA, matrícula nº 352183, 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 07/01 a 05/02/2022, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 379/2021, de 02 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 PATRICIA ROTONDARO CORSINI, matrícula nº 103379, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 05/07/2021 a 03/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93430; 
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 

135165 ELVANIR MATOS GOMES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 05/07/2021 à 06/07/2021 

277922 FABIANA DRUDI ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 07/07/2021 à 03/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 380/2021, de 02 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 plantão, do servidor SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO, matrícula nº 281446, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93431; 
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.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353280 MARCOS DAVI SILVINO DO NASCIMENTO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 05/07/2021 à 09/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 381/2021, de 02 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 plantão, do servidor SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO, matrícula nº 281446, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 12/07/2021 a 16/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93432; 
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 

135165 ELVANIR MATOS GOMES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 12/07/2021 à 16/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 382/2021, de 02 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 plantão, do servidor SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO, matrícula nº 281446, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 19/07/2021 a 23/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93433; 
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 

353280 MARCOS DAVI SILVINO DO NASCIMENTO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 19/07/2021 à 23/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 383/2021, de 02 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 férias, da servidora FLAVIA PEREIRA AIRES, matrícula nº 352495, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, 
no período de 12/07/2021 a 31/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93434; 
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 

352492 LEANDRO PEREIRA RODRIGUES ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 12/07/2021 à 31/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 385/2021, de 02 de julho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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, da servidora SELI ALVES CORREIA, matrícula nº 104866, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, no 
período de 05/07/2021 a 09/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93416; 
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 

231270 
ROMILDA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA 

CERQUEIRA 
ESTATUTÁRIO 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

05/07/2021 à 
09/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 386/2021, de 02 de julho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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, da servidora SELI ALVES CORREIA, matrícula nº 104866, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, no 
período de 01/07/2021 a 02/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93415; 
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 

231270 
ROMILDA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA 

ESTATUTÁRIO 
TÉCNICO 01/07/2021 à 
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Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

CERQUEIRA JUDICIÁRIO 02/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 387/2021, de 02 de julho de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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, da servidora SELI ALVES CORREIA, matrícula nº 104866, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, no 
período de 12/07/2021 a 16/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93414; 
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 

231270 
ROMILDA BETANIA ALEXANDRE DA SILVA 

CERQUEIRA 
ESTATUTÁRIO 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

12/07/2021 à 
16/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 388/2021, de 02 de julho de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 LAURESIA DA SILVA LACERDA SANTOS, matrícula nº 124564, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES 
FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, no período de 05/07/2021 a 03/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/93448; 
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 

352485 CARLOS LAERTE SOARES SOUSA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 05/07/2021 à 03/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

FABIANO RIBEIRO 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente) 

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
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Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
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Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Relator) 
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Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
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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/

		2021-07-02T17:36:06-0300
	WALLSON BRITO DA SILVA:198622




