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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Comunicados 
CONVOCAÇÃO PARA A 15ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 2021  
  
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, 
CONVOCO a 15ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins para iniciar-se no dia 24/8/2021 às 00h e com término no dia 30/8/2021, às 23h59 cuja pauta será publicada no 
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação 
oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência 
no dia 24/8/2021 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória 
informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, 
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à 
secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes 
da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade postulatória 
para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware 
(computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a sessão virtual, o advogado 
deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o 
ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de 
comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, 
sem sustentação oral. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 4 de agosto de 2021. 
  
  

Desembargador ADOLFO AMARO MENDES 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 
Às partes e aos advogados 

Processo n.0000274-47.2021.8.27.2702 – Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. Joao Paulo Gomes dos Santos /GO050050 
Requerido: MARCOS MAGALHAES 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 da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias) 
O DR. SÉRGIO APARECIDO PAIO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 
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 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, se 
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processam os Autos do Procedimento Comum Cível Nº 5017528-14.2013.8.27.2706, proposto pelo MUNICÍPIO DE 
MURICILÂNDIA, em desfavor de KAIQUE CHAVES DE MOURA e OUTROS, sendo o presente para CITAR os requeridos 
KAIQUE CHAVES DE MOURA, inscrito no CPF 022.098.141-89, DEBRAIL DE OLIVEIRA JUNIOR, inscrito no CPF 861.391.421-
72 e a CONSTRUTORA CHAVES E OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.072.662/0001-44, que atualmente encontram-se 
em lugar incerto e não sabido, para, caso queiram, apresentar defesa ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 
os termos do r. despacho proferido no evento 65 dos referidos autos. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil 
e vinte e um (04/08/2021). Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

 
Portaria Nº 1879/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 02 de agosto de 2021 
Dispõe sobre designação de Oficiais de Justiça Avaliadores para atuarem nas sessões da 5ª Temporada do Tribunal do 
Júri/2021, da 1ª Vara Criminal de Araguaína, Estado do Tocantins. 
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de 
Direito, no uso de suas atribuições legais, e, 
Considerando a Pauta de Julgamento da 5ª Temporada de 2021 do Tribunal do Júri desta Comarca, publicada pelo MM. Juiz de 
Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Dr. Francisco Vieira Filho; 
Considerando a necessidade de regulamentar os serviços, bem como evitar prejuízos ao desenvolvimento dos trabalhos 
durante as sessões da 5ª Temporada do Tribunal do Júri da Comarca de Araguaína, a realizar-se no período de 05.08.2021 a 
31.08.2021, no salão do Tribunal do Júri do Fórum Juiz José Aluísio da Luz, localizado na Avenida Filadélfia, nº 3.650, Setor das 
Autarquias Estaduais, em Araguaína/TO; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas  "a" e "c", da Lei Complementar nº. 10 de 01.11.1996. 
R E S O L V E: 
Artigo 1º. Designar Oficiais de Justiça Avaliadores para atuarem nas sessões da 5ª Temporada do Tribunal do Júri/2021, da 1ª 
Vara Criminal de Araguaína: 
a) Ficam designados a Oficial de Justiça Avaliador Tatiana Correira Antunes, matrícula 90357, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador Antônio Martins Nascimento Filho, matrícula 84545, para atuarem na sessão do dia 05/08/2021, a partir das 
7h50min; 
b) Ficam designados a Oficial de Justiça Avaliador Tatiana Correira Antunes, matrícula 90357, e, o Oficial de Justiça Bento 
Fernandes da Luz, matrícula 247444, para atuarem na sessão do dia 10/08/2021, a partir das 7h50min; 
c) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador  José João Hennemann, matrícula 87340, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador Antônio Martins Nascimento Filho, matrícula 84545, para atuarem na sessão do dia 12/08/2021, a partir das 
7h50min; 
d) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, matrícula 148446, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador Bento Fernandes da Luz, matrícula 247444, para atuarem na sessão do dia 17/08/2021, a partir das 7h50min. 
e) Ficam designados a Oficial de Justiça Avaliador Tatiana Correira Antunes, matrícula 90357, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador Antônio Martins Nascimento Filho, matrícula 84545, para atuarem na sessão do dia 19/08/2021, a partir das 
7h50min; 
f) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador  José João Hennemann, matrícula 87340, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, matrícula 148446, para atuarem na sessão do dia 24/08/2021, a partir das 
7h50min; 
g) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador  José João Hennemann, matrícula 87340, e, a Oficial de 
Justiça Avaliador Tatiana Correira Antunes, matrícula 90357, para atuarem na sessão do dia 26/08/2021, a partir das 7h50min; 
h) Ficam designados o Oficial de Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, matrícula 148446, e, o Oficial de 
Justiça Avaliador  José João Hennemann, matrícula 87340, para atuarem na sessão do dia 31/08/2021, a partir das 7h50min. 
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se no átrio do Fórum local e no Diário da Justiça do TJTO. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dois  dias do mês de agosto do ano 
de dois mil e vinte e um (02/08/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 
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DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (dez) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA GEOVANE LEITE CHAGAS, brasileiro, solteiro, nascido aos dias 17/01/1989, na cidade de Almas/TO, filho de 
Nilson Pereira Chagas e Maria Gomes Leite, portador do RG n°:841.311 SSP/TO, CPF n°: 023.378.611-20, residente em local 
incerto e não sabido, para no prazo de dez (10) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada 
no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de 
cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0003280-88.2019.8.27.2716, conforme resumo abaixo 
transcrito: "ANTE O EXPOSTO, não havendo provas suficientes que autorizem a condenação do réu, com fulcro no artigo 386, 
inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para absolver GEOVANE LEITE CHAGAS, 
qualificado nos autos, da imputação exarada na peça acusatória. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o decurso do 
trânsito em julgado, arquivem-se. Sem custas.Dianópolis/TO, 18 de agosto de 2020. Baldur Rocha Giovaninni - Juiz de Direito". 
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 03 de agosto de 2021. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Secretaria, por 
ordem do MM Juiz, dr Baldur Rocha Giovaninni, digitei, conferi e assinei. 
 

Juizado especial cível e criminal 
Sentenças 

INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0002977-74.2019.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: EVANDRO CARLOS DE SÁ 
Advogada: Edna Dourado Bezerra – OAB/TO 2456 
Requerido(a): GABRIEL SOARES DOS SANTOS – CPF: 075.570.981-02 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 54), datada de 05/07/2021: DISPOSITIVO: “(...) Ante o exposto, DECLARO O PROCESSO EXTINTO 
com fincas no art. 18, § 2º c/c art. 51, inc II da Lei 9.099/95, e, consequentemente, determino o arquivamento dos autos, com as 
cautelas de estilo. P.R.I. Dianopolis,To, data conforme evento. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari 
Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0002086-19.2020.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: DIAUTO DIANÓPOLIS AUTO PEÇAS LTDA 
Advogado: Nícolas Alexander Bites Montezuma – OAB/TO 9154 
Requerido(a): LC DA LUZ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME  – CNPJ: 37.311.602/0001-70 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 59), datada de 12/07/2021: DISPOSITIVO: “(...) Ante o exposto, DECLARO O PROCESSO EXTINTO 
com fincas no art. 18, § 2º c/c art. 51, inc II da Lei 9.099/95, e, conseqüentemente, determino o arquivamento dos autos, a, com 
as cautelas de estilo. P.R.I. Dianopolis,To, data conforme evento. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari 
Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
AUTOS Nº: 0002133-90.2020.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: PERON BISPO DE MACEDO – CPF: 071.125.481-87 
Advogado: Não constituído 
Requerido(a): RUI GILMAR SCHNEIDER 
Advogado: Rafael de Avilla Mezzalira – OAB/BA 33654 
SENTENÇA: (evento 45), datada de 12/07/2021: DISPOSITIVO: “(...) Assim, acolho a alegação de prescrição da pretensão 
autoral e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, II do Código de 
Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. (artigo 55, caput, da Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas–TO, data certificada pelo sistema. Baldur Rocha 
Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
AUTOS Nº: 0000320-91.2021.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: EMANUEL SANTANA ALMEIDA MARTINS – CPF: 628.585.051-87 
Advogado: Não constituído 
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Requerido(a): EDINICIO (CONHECIDO COMO “XENGO”) - CPF: Não informado   
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 17), data de 16/07/2021: DISPOSITIVO: “(...) Sendo assim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, tendo 
como fundamento o art. 485, VI, ambos do NCPC, pelo que determino seu arquivamento, após as formalidades legais. P.R.I. 
Dianópolis-To, data certificada pelo sistema. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica 
Judiciária, digitei. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES REQUERIDAS 
AUTOS Nº: 0004677-51.2020.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: MICHELLE COUTO FERNANDES 
Advogado: Ricardo Coelho Silva – OAB/DF 32570 
Requeridos: VERMUNDE GONÇALVES BARBOSA- LTDA ME – CNPJ: 17.195.051/0001-19 e VERMUNDE GONÇALVES 
BARBOSA – CPF: 008.049.291-65 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 49), datada de 19/07/2021: DISPOSITIVO: “(...) Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 
da inicial e com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução do mérito. 
Condeno as requeridas a: I. adotar todas as providências necessárias à expedição do diploma da requerente referente ao 
curso de técnica em enfermagem, no prazo de 30 (trinta) dias, e posterior registro do diploma junto ao MEC, no prazo de até 30 
(trinta) dias contados da data da expedição, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao 
valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). II. ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), que sofrerá a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir 
da sentença (STJ, Súmula 362, aplicada analogicamente quanto aos juros) até o efetivo pagamento. Sem custas e sem 
honorários nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa definitiva. 
Dianópolis-TO, data certificada no sistema. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica 
Judiciária, digitei. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0003737-86.2020.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: JOSÉ ÂNGELO DOS REIS 
Advogado: Jales José Costa Valente – OAB/TO 450B 
Requerida: VÂNIA MARIA GOMES CARVALHO – CPF: 439.513.501-30 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 61): DISPOSITIVO: “(...) Ante ao exposto, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 
9.099/95, DECLARO extinta a presente ação e, conseqüentemente, determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de 
estilo. Com o trânsito em julgado, baixe-se os autos (art. 5º, § 1º do Provimento nº 13/2016/CGJUS/TO). Após, remeta-se à 
Contadoria Judicial Unificada (CONJUN) para apuração das custas finais e/ou taxa judiciária (caso existente), nos termos do 
artigo 5º, § 2º do Provimento nº 13/2016/CGJUS. No caso da existência de débitos, conforme os parágrafos 5º a 6º do artigo 5º 
do Provimento nº 13/2016/CGJUS, caberá a Diretoria Financeira a instauração de processo administrativo, em que o devedor 
será notificado para o pagamento espontâneo, no prazo de 15 (quinze) dias. P. C. Dianópolis-TO, 29/07/2021. Baldur Rocha 
Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA , MM. Juíza nesta comarca de Figueirópolis/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a 
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se 
os Autos de Ação Penal nº 0000038-50.2021.8.27.2717 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor 
de BRUNO BARREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 030.287.861-09, nascido em 01º/01/2000, filho de 
Elena Barreira Silva, denunciado nos termos do art. 33, “Caput”, da Lei nº 11.343/06, (tráfico de drogas), observados os rigores 
da Lei nº 8.072/90, sendo o presente para INTIMAR o réu, atualmente em local incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) 
dias, pagar a multa penal a que foi condenado no valo de R$ 14.468,84 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e 
oitenta e quatro centavos). E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir 
o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis/TO, aos 03/08/2021. Eu ____________ SILMAR DE PAULA Escrivão, 
digitei e subscrevo. Documento eletrônico assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito 
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GURUPI 
Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTONIA REIS DA SILVA- CPF/CNPJ: 431.614.721-87, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011401-29.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 1796, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 79,49 (SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda 
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTENOR DA SILVA FONSECA- CPF/CNPJ: 055.704.503-78, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011341-56.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 30018, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 567,89 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO - CPF/CNPJ: 79199593149, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011333-16.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 51531, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 31,52 (Trinta e um Reais e Cinqüenta e Dois Centavos)  que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 04 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOAO RODRIGUES DE SOUSA NETTO - CPF/CNPJ: 79199593149, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011314-10.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 57113, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 434,72 (Quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois Centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 04 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda 
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTONIO XAVIER RODRIGUES - CPF/CNPJ: 05003156120, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011104-56.2014.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 11910, cujo valor até a data 
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do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 35,76 (Trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, 
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 
04 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
 
AUTOS Nº  0002343-19.2017.8.27.2726  CHAVE: 653064272117   
Classe Judicial: Cumprimento de sentença 
Requerente:Agrocastro-Comércio de Produtos Agropecuarios  
Advogado: Roberto Nogueira (OAB TO00726B) 
Executada: Francisco da Costa Alencar 
INTIMAÇÃO da parte executada FRANCISCO DA COSTA ALENCAR, para, manifestar quanto ao bloqueio de valores, realizado 
via sistema Sisbajud, evento 59, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 854, § 3º do Código de Processo Civil. 
 

Editais 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001870-84.2013.8.27.2726/TO 
AUTOR: SEBASTIÃO JOAQUIM SOARES SILVA 
AUTOR: WELLYDA RUANA SILVA DOS SANTOS 
AUTOR: WYGLAS SILVA DOS SANTOS 
AUTOR: WYGLASTINYO SILVA DOS SANTOS 
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA 
RÉU: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 
RÉU: OS MESMOS 
EDITAL Nº 3313611 
PRAZO QUINZE (15) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: INTIMAR o executado ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS acerca dos valores bloqueados 
via sistema Sisbajud, para que apresente impugnação/embargos no prazo de até 15 dias, conforme despacho lançado no evento 
130, acostado nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins, aos 03 de agosto de 2021. Eu, Layelle de Sousa Brito, Aux. Cível TJ/TO 353530, digitei o presente. 
 

PALMAS 
2ª vara cível 

Intimações às partes 
 
INTIMAÇÃO 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0015934-97.2021.8.27.272 
REQUERENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92228410000102 
REQUERIDO:GEYSSE KELLY GOMES DOS SANTOS - CPF: 04835933117 
Decisão:  Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão onde o requerente visava a retomada do bem indicado na inicial. A 
liminar foi deferida a requerida citada e o bem apreendido (evento11). Após, o autor veio aos autos postulando a desistência 
(evento13) alegando que havia transacionado com a requerida e promovido a devolução do bem apreendido. É o sucinto 
relatório. Decido. A desistência é causa ensejadora de extinção do feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VIII, 
do Código de Processo Civil. Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: I - ..; VIII - homologar a desistência da ação; Com 
essas considerações, homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência requerida no evento 
13 dos autos, com fulcro no artigo 200, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. Deixo de ouvir a parte requerida por 
que sequer houve contestação. Julgo, com efeito, extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 
VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais finais, se o caso. Eventuais 
baixas serão realizadas via sistema RENAJUD. Cumpra-se o disposto no Provimento nº 09/2019-CGJUS/ASJECGJUS, se o 
caso.  Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.I. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
José Maria Lima, Meritíssimo Juiz de Direito da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis, no uso de suas atribuições legais 
e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA a Requerida EDUARDO LIMA DA SILVA, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0026884-73.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 32.000,00 
REQUERENTE: LUZIMAR ALVES DE LIRA 
REQUERIDO: EDUARDO LIMA DA SILVA 
FINALIDADE: CITAR a requerida EDUARDO LIMA DA SILVA em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra 
mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO:  Tendo em vista que este Juízo já empreendeu buscas de endereço no sistema disponível, CITE-SE por edital, com 
prazo de 30(trinta dias). Decorrido o prazo para defesa sem que haja manifestação da parte demandada, nomeio, desde já, o(a) 
Defensor(a) Público(a) atuante neste juízo para patrocinar a defesa da executada, na condição de curador especial. Expeça-se o 
necessário. Cumpra-se. José Maria Lima, Juiz de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio 
Segurado s/n, Próximo ao Paço Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta 
Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema.  
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00216481420168272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: THAUBLES GUIDA COUTINHO SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) THAUBLES GUIDA COUTINHO SANTOS, brasileiro, nascido aos 12/04/1993, filho de Maria Helena Guida 
Coutinho Santos, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da 
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0021648-14.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "[...] 2. 
FUNDAMENTAÇÃO:  Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas 
questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Finda a instrução processual, concluo que o réu 
praticou o crime de roubo tentado e falsa identidade. Não identifiquei os elementos necessários para configuração do crime de 
receptação culposa, do qual será absolvido. 2.1 Receptação culposa: [...]  O legislador elencou as hipóteses de existência da 
culpa, sendo quando o indivíduo adquire ou recebe coisa que: i) por sua natureza; ou ii) pela desproporção entre o valor e o 
preço; ou iii) pela condição de quem oferece; deve-se presumir prover de ilícito. No caso em apreço, o Ministério Público não 
logrou êxito em comprovar que uma das três condições acima existiu. Após a instrução, não se sabe como o bem chegou nas 
mãos do réu, quiçá qual foi o elemento subjetivo que o animou. Sendo assim, entendo que a condenação pela prática do delito 
na modalidade culposa incorreria em responsabilidade penal objetiva, o que é rechaçado pelo ordenamento vigente, salvo 
hipóteses previstas no Código. Sabe-se que o processo penal não deve ser utilizado para obter a verdade real, mas as provas 
produzidas nos autos devem ser robustas o suficiente para embasar eventual condenação. Caso assim não seja, o constituinte 
originário deixou claro que a balança deverá pender favoravelmente ao réu, conforme artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 
Considerando as diversas dúvidas e que não estou convencido suficientemente para condenação, deve prevalecer o princípio in 
dubio pro reo em relação ao delito de receptação culposa, absolvendo o réu por insuficiência de provas. 2.2 Roubo tentado: Lado 
contrário, entendo que o réu tentou subtrair o aparelho celular da vítima Genione de Sousa Nunes mediante grave ameaça, pois 
mostrou a arma para ela quando se negou a entregar o objeto. [...] A autoria e a responsabilidade penal também estão 
devidamente comprovadas, pelos mesmos fundamentos acima. A vítima foi enfática ao afirmar em audiência que viu o réu no dia 
do crime, já dentro do porta-malas da viatura, e que se tratava da mesma pessoa que o abordou em momento anterior. Frisou 
que ele estava sendo preso pelo furto de uma moto, não pelo roubo tentado. Além disto, a vítima afirmou que a motocicleta que 
ele utilizou era uma YBR vermelha, assim como a que foi periciada no inquérito policial, não restando dúvidas acerca da 
identidade do réu. Considerando que o réu não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima 
empurrou ele, que caiu com a moto, incidirá a causa de diminuição da tentativa, conforme artigo 14, parágrafo único, do CP. A 
fração de diminuição deve ser inversamente proporcional ao iter criminis. Tendo em vista que o réu chegou a abordar a vítima e 
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a lhe mostrar a arma, só não subtraindo seu celular porque ela reagiu, entendo que deve ser aplicada a menor fração, de 1/3. 2.3 
Falsa identidade: [...] Quando foi detido pelos policiais, o réu se identificou como Charles Miguel da Silva. Ocorre que, na 
audiência de custódia, afirmou que seu nome é Thaubles e que estava muito alcoolizado quando foi preso. Perguntado se mentiu 
devido aos seus antecedentes, o réu confirmou (evento 17 do IP), concretizando sua intenção de auferir vantagem. A 
materialidade está comprovada através do Laudo Pericial Papiloscópico n. 074/2016 (evento 33, LAUDO/3, do IP). A autoria e a 
responsabilidade penal também estão comprovadas, pois o réu assinou as peças do inquérito como sendo Charles e afirmou em 
audiência que mentiu por conta dos antecedentes criminais. A tese levantada pela defesa de que a conduta do réu estava 
amparada pela garantia constitucional do silêncio é descabida, consoante a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça: "A 
conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". 2.4 
Antecedentes criminais: [...] Em virtude disto, as três condenações mais antigas, de 2012-2013, serão utilizadas como maus 
antecedentes para fixar a pena-base acima do mínimo legal, enquanto as outras duas, de 2014, serão utilizadas na segunda fase 
da dosimetria da pena, conforme artigo 61, I, do CP. Isto é indispensável, pois demonstra que o réu é contumaz na prática de 
ilícitos contra o patrimônio, necessitando de maior rigor na aplicação da pena. 2.5 Concurso material de crimes: Considerando 
que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes distintos, as penas serão cumuladas, conforme artigo 69, caput, do 
CP. 3 DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o aditamento à denúncia para: a) absolver Thaubles Guida 
Coutinho Santos da imputação do artigo 180, § 3º, do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; 
b) condenar Thaubles Guida Coutinho Santos como incurso nas penas dos artigos 157, caput, c/c artigo 14, II, e artigo 307, na 
forma do artigo 69, todos do Código Penal. Passo à dosagem das penas, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 3.1 Roubo 
tentado. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não 
foge à normalidade; b) o réu possui maus antecedentes, conforme processos n. 0000000-20.1100.0.95.0390, 5012766-
17.2012.8.27.2729 e 5027922-45.2012.8.27.2729; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas 
em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a 
demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são 
comuns ao delito;  g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a 
ação delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas e a existência de três condenações 
anteriores transitadas em julgado, mas que podem estar extintas há mais de 5 (cinco) anos, aplico a fração de 3/8 sobre a pena 
mínima e fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E 
ATENUANTES:  Em virtude das outras duas condenações cujo trânsito em julgado ocorreu em 2014 (0018976-
04.2014.8.27.2729 e 0006966-25.2014.8.27.2729), reconheço a agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP, e aplico a 
fração de 2/6 sobre a pena-base. Não há atenuantes. Nesta fase, fixo a pena em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 
19 (dezenove) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Não há causas de aumento. Reconheço a 
causa de diminuição da tentativa, disposta no artigo 14, II, do CP, e reduzo a pena em 1/3. Fixo a pena pelo crime de roubo 
tentado em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 3.2 Falsa identidade:  1º FASE: DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o 
réu possui maus antecedentes, conforme processos n. 0000000-20.1100.0.95.0390, 5012766-17.2012.8.27.2729 e 5027922-
45.2012.8.27.2729; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a 
personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja 
voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito;  g) não há 
consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, 
considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas e a existência de três condenações anteriores transitadas 
em julgado, mas que podem estar extintas há mais de 5 (cinco) anos, aplico a fração de 3/8 sobre a pena mínima e fixo a pena-
base em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Em virtude das outras 
duas condenações cujo trânsito em julgado ocorreu em 2014 (0018976-04.2014.8.27.2729 e 0006966-25.2014.8.27.2729), 
reconheço a agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP, e aplico a fração de 2/6 sobre a pena-base. Não há atenuantes. 
Nesta fase, fixo a pena em 5 (cinco) meses de detenção. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Não há causas 
de aumento nem de diminuição. Fixo a pena pelo crime de falsa identidade em 5 (cinco) meses de detenção. Considerando o 
concurso material de crime, nos termos do artigo 69, caput, primeira parte, do CP, SOMO as penas. Fixo a pena definitiva de 
Thaubles Guida Coutinho Santos em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção e 13 (treze) 
dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial FECHADO para o início do cumprimento da pena, 
considerando a multirreincidência do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em 
liberdade [...]". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 04/08/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO 
MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

3ª 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 0026551-19.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): CRISTIAN DA SILVA GOMES 
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FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) CRISTIAN DA SILVA GOMES, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de 
Fortaleza-CE, nascido aos 18.12.1995, filho de Cristiano Farias Gomes e Rosilene Mendonça da Silva, inscrito no CPF n. 
126.495.816-11, podendo ser encontrado na Qd 706 sul, al 06, s/n, em frente ao supermercado Duda, Palmas/TO, atualmente 
em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00265511920218272729, pelos motivos a seguir expostos: 
"DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no 
exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem oferecer DENÚNCIA, em desfavor de CRISTIAN DA SILVA GOMES, 
brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Fortaleza-CE, nascido aos 18.12.1995, filho de Cristiano Farias Gomes e Rosilene 
Mendonça da Silva, inscrito no CPF n. 126.495.816-11, podendo ser encontrado na Qd 706 sul, al 06, s/n, em frente ao 
supermercado Duda, Palmas/TO; YAGO PEREIRA DA SILVA, nome social ANITA MORAIS, brasileiro, solteiro, garoto de 
programa, natural de Trindade-GO, nascido aos 12.09.1995, filho de Wandair Cândido da Silva e Nelice Dias Pereira, inscrito no 
RG 6165517 SSP/GO e no CPF n. 702.504.461-03, podendo ser encontrado na Qd 706 sul, al 06, s/n, em frente ao 
supermercado Duda, Palmas/TO. imputando-lhes a prática dos seguintes fatos delituosos: Noticiam os autos do Inquérito Policial 
que no período da manhã do dia 06 de novembro de 2017, no Motel Splendour, nesta Capital, os denunciados YAGO PEREIRA 
DA SILVA, conhecido como “Anita Morais”, e CRISTIAN DA SILVA GOMES, agindo em concurso de pessoas, em união de 
propósitos, mediante grave ameaça, constrangeram a vítima Carlos Diniz Galindo a entregar seu aparelho celular marca iPhone 
e a importância de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em espécie, (conforme Auto de Exibição e Apreensão, constante do evento 1 
do IP, pg. 17), em prejuízo da vítima. Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, a vítima Carlos 
Diniz Galindo, através de um site de acompanhantes, contratou os serviços de uma prostituta de nome “Jaqueline Brito”. Com 
esse intuito, começou um contato através do aplicativo whattsapp, combinando que o “programa” custaria R$ 200,00 (duzentos 
reais). Na sequência, foi combinado que o ponto de encontro seria o Motel Splendour, nesta Capital. Porém, quando a suposta 
prostituta “Jaqueline Brito” chegou ao motel indicado pela vítima, esta se surpreendeu ao verificar que, na realidade, não se  
tratava de uma mulher (tal como contratou), e sim do denunciado Yago Pereira da Silva, que se identifica como uma travesti. Ato 
contínuo, adentrou o quarto o denunciado CRISTIAN, realizando filmagens, tendo então ambos os denunciados começado a 
coagir a vítima a passar o cartão de banco em duas máquinas de autoatendimento, não tendo conseguido subtrair valores em 
razão de insuficiência de saldo na conta da vítima. Em seguida, ao verem que não havia saldo, os denunciados se apoderaram 
do celular da vítima, que teve que digitar a sua senha do iCloud (trata-se de um celular iPhone) e, mediante ameaça, entregou 
mais R$ 34,00 (trinta e quatro reais), além dos R$ 200,00 (duzentos reais) que já havia pago ao denunciado YAGO antes das 
ameaças. Foi constatado no inquérito que o denunciado CRISTIAN era o parceiro de YAGO, sendo que este ajudava na logística 
dos golpes, dando auxílio na execução dos crimes, bem como acompanhando YAGO em alguns programas, para filmar, 
participando das ações. Durante as investigações policiais, foram obtidas imagens da câmera de videomonitoramento do Motel 
Splendour, que mostram quando a vítima tenta sair do local em seu veículo, e logo em seguida surgem os indiciados (Evento 4, 
REL_FINAL_IPL1). Consta no evento 03, Auto de Prisão em Flagrante, registro de envolvimento dos ora denunciados em crime 
com mesmo modus operandi em desfavor de outra vítima, o que ensejou a Ação Penal n. 0006406-44.2018.8.27.2729. A 
materialidade e autoria delitiva restam devidamente demonstradas, pelo Auto de Exibição e Apreensão, declarações da vítima e 
demais provas coligidas aos autos de IP (evento 01). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
denuncia CRISTIAN DA SILVA GOMES, e YAGO PEREIRA DA SILVA, nome social ANITA MORAIS, como incursos nas penas 
do crime tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal; requerendo seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação 
dos denunciados para oferecerem defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, designando-se a seguir dia e hora para audiência de 
instrução, interrogatórios e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão 
condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Requer, também, seja fixado em sentença 
valor mínimo reparatório para a vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, devendo aquela sere 
intimada para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo constar do mandado de intimação a advertência para que, se 
quiser, forneça ao processo os comprovantes de gastos e demais prejuízos derivados das condutas ilícitas ora em comento, nos 
termos do art. 201, do CPP. Palmas/TO, 19/10/2020. Rodrigo Grisi Nunes - Promotor de Justiça." DESPACHO: "O acusado 
YAGO PEREIRA DA SILVA foi citado pessoalmente e apresentou resposta (evento 47), ainda não apreciada. O acusado 
CRISTIAN DA SILVA GOMES não foi encontado,  por isso será citado por edital Diante das situações distintas dos acusados, 
determino a separação do processo, com o uso da ferramenta de cisão/desmembramento de processo. Da autuação do novo 
processo deverá constar apenas o nome de CRISTIAN; Por conseguinte, seu nome deverá ser excluído dos presentes autos, 
para evitar duplicidade de antecedentes. Nos novos autos, expeça-se o edital de citação. Após a cisão, os presentes autos 
devem retornar à conclusão. Palmas - TO, 20/7/2021. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, 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, 03/08/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
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4ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Meritíssima Juíza de Direito respondendo pela 4ª Vara Cível, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio INTIMA a pessoa abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 00106695620178272729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE(S): ELIVAN RODRIGUES MOURA 
REQUERIDO(S): NAPOLEÃO MOURA CAJU FILHO, CPF: 43151922104, atualmente em local incerto e não sabido. 
FINALIDADE : Proceder a INTIMAÇÃO de NAPOLEÃO MOURA CAJU FILHO, CPF: 43151922104, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para os termos da ação supramencionada, comparecer à audiência de instrução e julgamento em data e horário 
abaixo identificados. 
SENTENÇA: 1.  Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de agosto de 2021, às 10h35min, a ser realizada 
por videoconferência, na sala de reunião virtual nº 50521, senha: 156094, link para 
acesso https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?info=3xzZCS8LnqS51/hqctzqwQ== (artigo 5º, inciso II, Portaria Conjunta nº 
11/2021 TJTO). 1.1. A participação na audiência remota exige que as partes e demais participantes sigam a mesma liturgia dos 
atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas (artigo 5º, inciso IV, Portaria Conjunta nº 11/2021 
TJTO); 1.2. Intimem-se, cabendo às partes informar ou intimar suas testemunhas para acessar a sala de audiência, 
comunicando-lhes os dados supramencionados. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e 
consulte através da "consulta pública", informando o número do processo 00106695620178272729 e a chave: 733606079317.  
Palmas-TO, data e horário certificados pelo sistema. 
 

4ª vara criminal execuções penais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00114008120198272729 
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: MARIA RAIMUNDA LOBO DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) MARIA RAIMUNDA LOBO DA SILVA, brasileira, solteira, profissão não informada, nascida aos 13/08/1979, 
natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 37698294-2 SSP/MA, inscrita no CPF nº 833.425.163-72?, filha de Manoel 
Alves da Silva e Ana Maria Lobo da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de 
cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0011400-81.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue 
transcrito: "RELATÓRIO. Trata-se de Ação Penal Pública na qual o Ministério Público denuncia MARIA RAIMUNDA LOBO DA 
SILVA como incursa no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 e artigo 16, caput da Lei n.º 10826/03, com arrimo nos fatos que 
seguem: “Consta dos autos de inquérito policial que no dia 04 de fevereiro de 2019, por volta das 21h30min, na Rua Imburana, 
Quadra 09, Lote 13, Setor Santa Fé - 4ª Etapa, Palmas-TO, a denunciada MARIA RAIMUNDA LOBO DA SILVA, foi flagrada 
trazendo consigo/tendo em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de 
comércio ilegal, 12 (doze) embrulhos plástico contendo COCAÍNA, com peso líquido de 11g (onze gramas), conforme 
depoimentos de testemunhas, auto de apreensão e exibição e Laudo Pericial Definitivo nº 0784/2019. Segundo o apurado, no dia 
e horário indicados, após receberem informação de que a pessoa conhecida por “Nairobi” estaria traficando drogas na região, 
agentes da guarda metropolitana avistaram a em atitude suspeita, momento que resolveram abordá-la, ao ser questionada, disse 
que estava procurando a Escola Maria Rosa, em seguida disse que estava a procura de seu filho, pois o mesmo havia pego a 
motocicleta de sua filha. Em seguida, os guardas solicitaram ir até sua residência, localizada na Rua Imburana, Quadra 09, Lote 
13, Setor Santa Fé - 4ª Etapa, Palmas-TO. Ao adentrarem no imóvel, localizaram em um quarto 12 porções de cocaína dentro de 
um pote de plástico da cor verde, além de 09 (nove) munições intactas, marca CBC, calibre 9MM, dentro do bolso de uma 
camisa, eficientes para deflagração, conforme Laudo Pericial de Constatação de Calibre e Eficiência em Munição nº 0766/2019. 
(...)” Notificada, a denunciada apresentou defesa prévia (evento 11). A denúncia fora recebida no dia 10/05/2019, nos moldes da 
decisão elencada no evento 14, momento em que fora determinada a inclusão do feito em pauta para audiência de instrução e 
julgamento. Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e Defesa. A 
ré não foi mais encontrada, e não compareceu à audiência, sendo declarada revel. Em suas alegações finais orais o Ministério 
Público requereu a condenação da acusada nos termos da denúncia. Por seu turno, a Defesa requer a absolvição por 
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insuficiência de provas da autoria e, subsidiariamente, a fixação da pena mínima. É o relatório. Fundamento e decido. 2 – 
FUNDAMENTAÇÃO Após analisar atentamente as provas colhidas na fase judicial, entendo que assiste razão à Defesa quanto 
ao pleito absolutório. A existência do crime de tráfico restou demonstrada através Auto de Apreensão, Laudo de Constatação 
Preliminar encartado no evento 50 dos autos do inquérito policial de n.º 00049052120198272729, que constatou a existência de 
11 gramas de cocaína, distribuídos em 11 (onze) embrulhos. De igual maneira, há prova da materialidade quanto ao crime de 
posse ilegal de arma de fogo ou munição de uso restrito, consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado no evento 
50 do inquérito policial. Por outro lado, tenho que a autoria delitiva não restou demonstrada de forma inequívoca, mormente pela 
negativa firme da ré, feita na fase policial que, corroborada pelos demais meios de prova carreados ao feito, não se mostraram 
suficientes a ensejar um decreto condenatório pelo crime de tráfico ilícito de drogas e pose ilegal de arma de fogo e munição de 
uso restrito. A ré não foi ouvida na fase judicial, tendo sido declarada revel. Contudo, em seu interrogatório na fase policial, 
negou a autoria delitiva, declarando que a droga e munições apreendidas não eram suas, mas de seu filho Kauã Vinícius: “(...) os 
guardas metropolitanos alegaram eu a inerroganda vendia drogas e a declarante os chamou à sua casa e inclusive lhes 
mostraria o seu aparelho celular que estava em sua casa; que chegando à casa da interroganda, autorizou a entrada dos 
guardas no local; com a revista domiciliar, os guardas metropolitanos localizaram no quarto de Kauã Vinícius Lobo Rodrigues 
porções de pó branco aparentando ser cocaína, armazenada em um pote verde e munições de 9 mm guardadas no bolso da 
camisa de seu filho Kauã Vinícius. A interroganda alegou desconhecer os objetos, mas tem conhecimento de que Kauã faz uso 
de drogas, porém não tem conhecimento de que ele está vendendo drogas; a interraganda nega a imputação que lhe está sendo 
feita (...)”. Por ocasião da prisão em flagrante da ré, verifica-se que esta, em companhia de sua filha, estavam trafegando nas 
imediações do setor Morada do Sol, quando foram abordadas por guardas metropolitanos. Interpeladas sobre o motivo de 
estarem ali naquele horário, a denunciada Maria Raimunda disse, ao final, que estava à procura do filho Kauã Vinícius, que havia 
saído na motocicleta da irmã dele, e não havia retornado. A versão apresentada pela ré se alinha com as declarações dos 
guardas metropolitanos neste ponto, já que os mesmos afirmaram, em juízo, que estavam naquela localidade para atender, a 
princípio, uma ocorrência de tentativa de homicídio, mas que abordar a ré e sua filha por vê-las num local escuro, em atitude 
suspeita. Vejam-se os depoimentos dos guardas metropolitanos: Fabrício Vicente Trindade – “Estávamos em patrulhamento, à 
noite, no setor Morada do Sol, quando duas pessoas passaram numa moto; local escuro, muito escuro, quando viu nossa barca 
ficaram agoniados, tentaram voltar; abordamos, perguntamos o que estava acontecendo; estavam na moto a ré Maria Raimunda 
e a filha dela; não observei qual das duas estava pilotando; disseram, num primeiro momento, que estavam à procura da escola 
municipal Maria Rosa, mas essa escola fica longe dali, em outra direção; então a ré disse que na verdade estava à procura do 
filho dela, que tinha pegado a moto da irmã e estava sumido; perguntei como ela se chamava, e ela disse que o apelido dela era 
‘Naeróbi’; nós já conhecíamos ela pelo apelido ‘naeróbi’, pois muitos usuários de drogas abordados por nós, quando 
questionamos a origem da droga relatavam que tinham adquirido a droga com essa tal ‘naeróbi’; perguntamos se poderíamos ir 
até a casa dela, ela prontamente disse que poderíamos; fomos, vimos muita gente na porta, inclusive pessoas que eu já tinha 
prendido em outras ocasiões; vi um homem lá, que eu já tinha feito a prisão dele em flagrante, e a ré Maria Raimunda disse que 
era o marido dela; perguntamos se poderíamos entrar na residência, e a ré franqueou nossa entrada; dentro de uma vasilha de 
plástico, no interior do quarto, no guarda roupa, encontramos 12 (doze) porções de cocaína dolada, e dentro do bolso de uma 
camisa encontramos mais 9 munições intactas de calibre 9 milímetros, de uso restrito; ela disse que aqueles objetos poderiam 
ser do filho dela; não efetuamos busca pessoal na ré; só nos ligamos pra ir até a casa dela quando ela disse o apelido, 
conhecido no nosso meio; lá moravam ela, o filho, não sei se a filha, outra filha, uma criança; só realizamos busca pessoal nas 
pessoas que estavam do lado de fora da casa; perguntei o motivo de estarem lá, disseram que eram amigos, e por isso estariam 
ali; só olhamos nesse quarto, e a ré disse que o quarto era do filho dela; nesse quarto tinha pertences masculinos, de homem, 
roupas de homem; parece que o filho dela tinha se envolvido em uma troca de tiros mais cedo, e por isso ela estava atrás dele; 
as munições estavam dentro do bolso de uma camisa de homem; a cocaína estava no jeito de vender; quando ela está dolada 
daquele jeito, é considerada pra venda; dizem que uma dola de cocaína custa R$ 50,00 reais; a cocaína é mais cara que o crack 
e maconha; crack é uma das drogas mais baratas, pouca qualidade; várias pessoas que já pegamos, disseram que tinham 
pegado com essa naeróbi, e ficamos ligados no nome; nunca vi o filho dela, ele não estava no local; visualizamos e entramos no 
quarto da ré, inclusive ela acompanhou toda a revista; as munições e munições estava no lado do guarda roupa do filho da ré; 
abordamos a ré próximo a uma mata, ela disse que estava procurando o filho que estava sumido com a moto da irmã dele, e não 
tinha aparecido; na casa a ré disse que as coisas eram do filho dela, e que estava do lado do guarda roupa usado pelo filho dela; 
não vimos o filho; o procedimento é lavar pra delegacia.” Emanuel Portinari Ferreira Lima – “Essa ocorrência começou numa 
outra; recebemos uma denúncia de tentativa de homicídio no Santa Fé I, nos deslocamos em patrulhamento, e quando 
chegamos à rua que dá acesso ao colégio municipal Maria Rosa, nos deparamos com a ré numa moto; ela passou em atitude 
suspeita; encontramos ela num local escuro, próximo à mata; indagamos o motivo de ela estar ali, disse que estava à procura do 
colégio Maria Rosa, só que ela passou em frente o colégio; aí ela disse que estava à procura do filho sumido, aí suspeitamos que 
o filho poderia estar envolvido na ocorrência da tentativa de homicídio; perguntamos o nome dela, ela disse que era Maria 
Raimunda, mas o apelido era naeróbi; então nos recordamos que tínhamos informação de uma traficante com esse apelido, 
inclusive tínhamos passado essa informação para a polícia civil; ela nos autorizou a ir até a casa dela; a moto era documentada, 
em nome de outra pessoa, mas estava legal; chegamos à casa dela, encontramos vários usuários de drogas, demos uma busca 
e apreendemos cocaína e algumas munições de calibre 9 mm; a conduzimos até a delegacia; na mesma noite a polícia chegou 
com a moto da filha dela, que tinha sido utilizada na tentativa de homicídio; estávamos em patrulhamento pra localizar o autor da 
tentativa de homicídio; a moto utilizada nessa tentativa de homicídio era da filha da ré, e o filho dela era o suspeito da tentativa 
do homicídio, de ter efetuado os disparos; a droga estava no interior de um quarto; as munições estavam no bolso de uma 
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camisa; a ré disse que era do filho dela, e realmente as munições foram encontradas no bolso de uma camisa masculina; não me 
recordo desses fatos, se a cama era de casal ou solteiro; a droga e a munição a ré atribuiu ao filho dela; a ré tinha conhecimento 
da presença dessa droga, pelo que tudo indica, porque ela disse que era a responsável pela casa; a ré nos levou até o quarto e 
autorizou a busca, e encontramos os objetos no primeiro quarto; não localizamos nada no outro quarto, tinha coisa de criança no 
quarto e não mexemos nesse outro quarto por isso; como proprietárias da casa somente se apresentaram ela e a filha dela; tinha 
duas pessoas na moto; conversamos com usuários que estavam lá na porta, são os que ficam vagando em busca de droga, aqui 
em Palmas tá cheio dos “zumbis”; a casa não tem muro na frente, e estavam todos no sofá da casa; não falaram que compraram 
drogas da ré, mas falaram que são usuários; não disseram que já tinham comprado drogas da ré; tinha umas 4 ou 5 pessoas; a 
droga estava pronta pra venda e consumo; eram várias, 12 papelotes; a ré atribuiu que a droga e as munições eram do filho; 
abordamos a ré na rua; a ré que nos convidou, pra mostrar que a moto que estava com o filho dela sumido era da filha; ela disse 
que o filho estava sumido com a moto da irmã dele, que é filha dela; tinha muita gente na casa, que não era da família; quando 
chegamos lá lembramos do vulgo naeróbi; perguntamos se poderíamos dar busca na casa, ela disse que poderíamos, pois não 
tinha nada ilícito na casa; quando encontramos droga e munições ela disse que era do filho dela; a ré não identificou qual era o 
quarto dela; a droga e munições foram encontradas no quarto que a ré disse que era do filho dela; as munições estavam no 
bolso de uma camisa masculina; a droga foi encontrada nesse mesmo quarto; no interior da residência não encontramos objetos 
que fizesse presumir a prática de tráfico; ela disse que a droga era do filho dela, o filho estava sumido, continua sumido; só 
ouvimos a ré; ela se intitulou responsável pela casa.” Consoante se vê do caderno probatório, não restou evidenciado, de 
maneira cabal e inconteste, que as substâncias apreendidas no dia da ocorrência, assim como as munições, de fato, pertenciam 
à acusada Maria Raimunda, uma vez que tal circunstância encontra coro tão somente nas declarações superficial dos guardas 
metropolitanos, as quais não restaram corroboradas por qualquer outro elemento de prova coligido. A ré franqueou a entrada dos 
guardas em sua residência, afirmando que não tinha objetos ilícitos no local. Feita a busca domiciliar em um dos quartos do 
imóvel, a droga e munições foram apreendidas na parte do guarda roupa que, segundo a ré, era utilizada pelo filho, versão 
corroborada pelo fato de que no quarto tinha apenas roupas masculinas, e as munições foram apreendidas no bolso de uma 
camisa de homem. Verifica-se, portanto, que a versão dos guardas metropolitanos acerca da apreensão das drogas se encontra 
frágil frente aos demais elementos de prova coligidos, sobretudo porque nem o filho da ré, e nem os demais moradores da casa 
foram ouvidos, eis que sequer foram arrolados pelo Órgão acusatório. Suas versões, portanto, são frágeis, não transparecendo a 
certeza necessária acerca da autoria da acusada quanto aos crimes descritos na denúncia. Em que pese existirem indícios, não 
há nos autos prova segura de que as substâncias entorpecentes e munições descritas na denúncia, de fato, pertenciam à ré, os 
recorridos, tal como pretende fazer crer os guardas responsáveis por sua prisão em flagrante, os quais, repita-se, não 
diligenciaram a ponto do comprovar suas declarações. Nesse contexto, de acordo com o que se pode ver do caderno probatório, 
não há prova suficientemente sólida a ensejar a condenação, haja vista que a versão dos metropolitanos, em que pese indiciosa, 
não foi suficientemente corroborada por nenhum outro elemento de prova capaz de demonstrar que a droga apreendida 
pertencia à ré e, sobretudo, levando-se em consideração a condição do filho envolvido numa troca de tiros e suspeito de ter 
praticado tentativa de homicídio, que o entorpecente não seria dele e se destinaria ao uso, pois pequena a quantidade. 
Definitivamente, em um Estado Democrático de Direito, que tem estampado o princípio da presunção de inocência, não se pode 
alicerçar uma condenação de natureza penal baseada apenas em conjecturas e em indícios que não se viram confirmados por 
qualquer outro elemento de prova. O Professor Paulo Rangel, ao comentar o princípio do "favor rei", que vige no processo penal 
e orienta os operadores do Direito a optar pela interpretação que atenda a "jus libertatis" do acusado, enfatiza: (...) estando o juiz 
diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o 
acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio 
com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se 
colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia. (Direito Processual Penal, 11ª 
edição, Ed. Lumen Júris, 2006, p.33). Camargo Aranha também traz os ensinamentos do grande criminalista Heleno Cláudio 
Fragoso, no sentido de que Nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos. A pena, disciplinar ou 
criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de 
bens ou interesses materiais (In, "Da Prova no Processo Penal", Saraiva, p. 64). Diante de tais considerações, bem como do 
frágil acervo probatório, torna-se imperiosa a absolvição da ré quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse de arme e 
munição de uso restrito que lhes são imputados, uma vez que, repita-se, a dúvida, nesse caso, deve aproveitar aos acusados, 
em homenagem ao princípio "in dubio pro reo". DISPOSITIVO. Pelo exposto, nos termos do artigo 388, inciso VII do Código de 
Processo Penal, ABSOLVO a denunciada MARIA RAIMUNDA LOBO DA SILVA dos crimes capitulados no artigo 33, caput da Lei 
n.º 11.343/06 e artigo 16, caput da Lei n.º 10.826/03, por insuficiência de provas. Sem custas. Intimem-se. Palmas - TO, 
05/05/2021. ALLAN MARTINS FERREIRA - Juiz de Direito." Palmas, aos 04/08/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES 
MENDES, digitei e subscrevo. 
 

5ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0054044-39.2019.8.27.2729 
REQUERENTE: RAINEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 39942376100 
REQUERIDO: GENIVALDO DO CARMO - CPF: 01435999177 e ELIENE DO CARMO - CPF: 01703281128 
FINALIDADE: INTIMAR o REQUERIDO GENIVALDO DO CARMO para tomar conhecimento dos autos acima especificados. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5016 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2021 14 

 

 
 

Decisão: Entendo que o feito está maduro para sentença. Intime o autor para o recolhimento das custas, conforme evento 13, no 
prazo de 15 (quinze) dias. Intime para conhecimento as partes requeridas, sendo que o requerido Genivaldo pelo Diário da 
Justiça. Após concluso, nos termos do art. 12 do CPC.LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
 

6ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
MONITÓRIA Nº 0001036-79.2021.8.27.2729 
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 
DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO - CNPJ: 24654881000122 
REQUERIDO:MANOEL BONFIM ALVES DE SOUSA - CPF: 00403284147 
Decisão: III- DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 
Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo apresentado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos; de 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Expedir comunicações e alvarás, se 
necessários e constantes no termo de acordo. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do acordo. 
Caso as partes não tenham disposto sobre as despesas, estas serão divididas igualmente, nos termos do art. 90, § 2o, do CPC. 
Ressalto que em caso do acordo ter sido entabulado antes da prolação de sentença, FICAM as partes DISPENSADAS do 
recolhimento das custas e despesas processuais remanescentes (CPC, art. 90, § 3º). Com o trânsito em julgado ou ante a 
expressa renúncia recursal, REMETA-SE à Contadoria para apuração das custas finais e/ou taxa judiciária (caso existente). 
Sentença transitada em julgado imediatamente, se as partes assim o pediram. Promovidos os atos acima, dar baixa no 
sistema. Palmas/TO, data e hora constantes da movimentação processual. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0001978-14.2021.8.27.2729 
REQUERENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92228410000102 
REQUERIDO: RICARDO CARVALHO DE LIMA - CPF: 03004846152 
Decisão:  Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO em desfavor de RICARDO CARVALHO DE LIMA. As partes entabularam acordo noticiado por meio do evento 
23, para por fim à prestação jurisdicional e requereram a homologação. É o relatório. Decido. De uma análise dos autos, não 
vislumbro qualquer irregularidade formal ou vício de consentimento capaz de impedir a homologação do instrumento 
transacional. As formalidades pertinentes foram observadas, não havendo evidência de que o pacto tenha sido promovido com 
infringência a qualquer dispositivo legal, não há, pois, óbice à sua homologação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 
inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA A COMPOSIÇÃO DO EVENTO 23, para que produza 
seus efeitos jurídicos e legais, DECRETANDO ASSIM A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Julgo extinto o 
processo, determinando sua baixa e arquivamento. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em 
conformidade com o art.90, §3º do CPC. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. PROMOVA a Secretaria o recolhimento 
de eventual mandado expedido e pendente de cumprimento, junto ao Setor responsável. PROMOVA-SE, via Renajud, a retirada 
da constrição do veículo objeto da lide, caso tenha sido efetivada. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0000146-43.2021.8.27.2729 
REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A- CNPJ: 61557039000107 
REQUERIDO:FLÁVIO DRUMOND CARDOSO - CPF: 98354337120 
Decisão: III- DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 3°, parágrafo 1° do Decreto-Lei n°. 911/69, confirmo a 
liminar anteriormente deferida, ACOLHO os pedidos formulados na inicial e, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 
Processo Civil JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço para consolidar a 
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido no patrimônio do credor fiduciário, com a liberação do bem para 
remoção. CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2° do Código de Processo Civil. Comunique-se ao 
DETRAN/TO sobre o teor desta sentença, promovendo a transferência do veículo ao nome do autor, às expensas do autor, 
mantendo os débitos pretéritos à transferência em nome do requerido. Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a 
parte recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 
cautelas de praxe e as homenagens deste juízo. Caso contrário, sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado 
nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 
Palmas/TO, data e hora constantes da movimentação processual. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida ÍLIO 
MARTINS CORREA, CPF: 15076199287 para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0034497-81.2017.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 1.289.865,40 
REQUERENTE: REOBBE AGUIAR PEREIRA 
REQUERIDOS: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, ÍLIO MARTINS CORREA, COOTRANS - COOPERATIVA DOS 
TRANSPORTADORES ALTERNATIVOS DO TOCANTINS e COOPERTATO - COOPERATIVA DE TRANSPORTE 
ALTERNATIVO DO TOCANTINS 
FINALIDADE: CITAR a requerida ÍLIO MARTINS CORREA,  em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra 
mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeirosa os 
fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: Tendo em vista as inúmeras tentativas frustradas de citação, bem como o pedido do evento retro, DETERMINO a 
citação por edital do requerido ILIO MARTINS CORREA, nos termos do artigo 256 do CPC.Decorrido o prazo do edital, sem 
manifestação das partes nos autos, desde já, nos termos do artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, nomeio como 
curadora especial à parte requerida, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, a qual deverá ser intimada desta 
nomeação. EDIMAR DE PAULA, Juiz de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema.  
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 
A Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Meritíssima Juíza 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  USUCAPIÃO nº 0043894-62.2020.8.27.2729, proposta por CLEIDE DAS GRAÇAS VELOSO DOS SANTOS em 
desfavor de MARIA DE JESUS MORAIS DOS SANTOS e ESPÓLIO DE CESÁRIO BRITO FERREIRA VERAS .  
Decisão: Defiro assistência judiciária. Cite pessoalmente os demandados e confrontantes para citação em (quinze) dias. 
Notifique as fazendas públicas (Federal, Estadual e Municipal) a informar em 15 (quinze) dias se tem interesse no imóvel a ser 
usucapido. Publique edital para conhecimento de terceiros interessados no prazo de 30 (trinta) dias. Intime. Palmas,data 
certificada no sistema. Edimar de Paula, Juiz de Direito. 
FINALIDADE: CITAR EVENTUAIS INTERESSADOS para os termos da ação de Usucapião ajuizada pelo autor em desfavor dos 
requeridos acima descritos, envolvendo o imóvel a seguir descrito. DESCRIÇÃO DO BEM: Arno-31, conjunto QI-17, Alameda 15, 
do loteamento Palmas, 3° etapa, com área total de 275,00 m² (duzentos e setenta e cinco metros quadrados), sendo “10,00 
metros de frente com alameda 15; 10,00 metros de fundo com Avenida NS-03; 27,50 metros do lado direito com o lote 09; 27,50 
metros do lado esquerdo com o lote 07.” Para que não possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com o prazo de 30 
(trinta) dias, que será afixado no placar 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 junho de 2021.  
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00276624820158272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: SILVIO FERNANDES DE MIRANDA ,CNPJ/CPF nº 391.849.191-91 , 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu___ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIA 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00246598520158272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JORDAL LTDA (JORDAL 
DO BRASIL ALIMENTOS)  ,CNPJ/CPF nº 391.849.191-91 , INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a 
interposição dos respectivos embargos. Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: LEANDRO MILHOMEM BARROS, CPF/CNPJ: 04446512170, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00214244720148272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 20140003054, inscrita em: 
05/02/2014, referente à MULTA-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 564,47 
(Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EXTRA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 14013677000179; bem como dos sócios coobrigados: ODILARIO ROBERTO OLIVEIRA, 
CPF/CNPJ: 628.697.871-20; VALDENIR SAMPAIO NAZIOZENO, CPF/CNPJ: 826.657.021-34, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 
– 00093124120178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-3123/2016, inscrita em: 20/12/2016, referente ao 
IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 11.732,97 (onze mil setecentos e trinta e dois 
reais e noventa e sete centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de agosto de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: JOAO PAULINO CAVALCANTE, CPF/CNPJ: 38702940868, JOSÉ 
ORLANDO BENEVIDES, CPF/CNPJ: 16329112134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50203786920138272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130014014, inscrita em: 27/02/2009, referente ao MULTA-POST; cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 684,42 (seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA DE LURDES COELHO DE SOUSA, CPF/CNPJ: 28885953204, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50376317020138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130025888, inscrita em: 
31/01/2012, referente ao TXL-FUNC; 20130025889, inscrita em: 08/01/2013, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.089,06 (Dois Mil e Oitenta e Nove Reais e Seis Centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: LUCAS MARQUES DE ARAÚJO, CPF/CNPJ: 13790820130, DAVI LOPES 
DE ARAÚJO LIMA CPF/CNPJ: 88076890144, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50010251920088272729, que lhe move A 
FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). 20080001585, 20080001586 inscritas em: 16/02/2004, referentes a ISS-PD; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 15.987,69 (quinze mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: FLAUDIMIRO MIRANDA RIBEIRO, CPF/CNPJ: 91644925168, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00483638820198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190024304, inscrita em: 
06/03/2017, referentes ao IPTU; 20190024305, inscrita em: 04/01/2019, referentes ao IPTU - REV cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.662,50 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: ALESSANDRO JUNIO GARCIA DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 22553706898, 
JOCIMAR COSTA PINHEIRO, CPF/CNPJ: 01875358170, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50006822320088272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
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Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 21638.1.4194050, inscrita em: 24/01/2007, referentes ao ISS-AF; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 393,44 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: R M P A COM. VAREJ. DE PECAS E ACES. P/ VEIC. LTDA, CPF/CNPJ: 
02714881000138; bem como dos sócios coobrigados: ROSA MARIA PINTO ABREU, CPF/CNPJ: 36467863100, VICTOR 
EMANUEL ABREU PINTO, CPF/CNPJ: 70696446120 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50001952420068272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1975/2005, inscrita em: 05/08/2005, referentes ao ICMS; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.760,48 (dois mil setecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 15 dias) 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº:    00009330220178272733, AÇÃO:   Esbulho / Turbação / Ameaça, REQUERENTE: HELIO PINHEIRO PINTO; 
REQUERIDO:    MÁRIO SÉRGIO ARIAS; FINALIDADE: CITAÇÃO do Sr. MÁRIO SÉRGIO ARIAS, residente e domiciliado em 
local incerto e não sabido, dos termos da presente ação e para querendo contestar o pedido no prazo de 15 (quinze), dias com 
as advertencias do Art. 344 e as ressalvas do Art. 345 do NCPC.    DESPACHO: Cite-se por edital conforme requerido pelo 
autor. Art. 257 do CPC/2015.São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a 
presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo 
tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo 
juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da 
primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar 
que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as 
peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. Cumpra-se. Intime-se. LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS. Juíza 
de Direito. Cumpra-se. Intime-se. Datado e certificado pelo sistema. Ass.) Luciana Costa Aglantzakis - Juíza de Direito”. E para 
que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância expediu-se o presente edital, que será afixado e 
publicado  no Placard do Fórum local na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (03/08/2021) Eu, Katian dos Santos Costa Sipaúba – 
Técnica Judiciária – Matrícula 354395,  o digitei. LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS - JUÍZA DE DIREITO.     
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PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 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 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL n° 50049237420128272737  - 
CHAVE: 692582070715, requerida pelo CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO em face de RONILSON 
GOMES DOS SANTOS.  Por este meio INTIMAÇÃO do executado – RONILSON GOMES DOS SANTOS, CPF Nº 822.232.701-
15, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da penhora via BACENJUD – EVENTO 90, com 
prazo legal para manifestação, nos termos do despacho proferido nos autos – EVENTO 109. Para que não aleguem 
ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (03/08/2021). 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 3316035v2 e do código CRC 8f589885. Informações adicionais da assinatura: Signatário 
(a): CIRO ROSA DE OLIVEIRA Data e Hora: 3/8/2021, às 17:16:39 
 

2ª vara cível 
Editais de citação 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0002747-66.2019.8.27.2737 
Ação: Execução ed Titulo Judicial 
Requerente: ECOSUPER ADUBOS ORGANICOS LTDA 
Requerido: THIAGO GENARINO DEMORI 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITAR o requerido THIAGO GENARINO DEMORI, CPF/MF sob nº 025.582.131-05, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para PAGAR, no prazo de 3 (três) dias, a quantia de R$146.694,70, devidamente atualizada, acrescida dos juros, custas 
e despesas processuais, sob pena de se lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da 
dívida, bem com opor Embargos no prazo legal. Para o caso de pronto pagamento os honorários são fixados em 10% do saldo 
devedor. Tudo nos termos do despacho exarado pelo MM Juiz de Direito desta 2ª Vara Cívelnos autos supramencionados. 
OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, 
no sitio: eproc.tjto.jus.br. 
SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será 
publicado e afixado na forma da Lei. 
JOSÉ MARIA LIMA 
Juiz de Direito - 2ª Vara Cível 
CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. Data supra 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): IVONETE GOMES DA SILVA - 
CPF/CNPJ Nº 46959068134, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.374,40 (um 
mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)???????. Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  
Autos: 0010435-16.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, 
no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 
8º, IV da Lei 6.830/80). Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
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tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): DOUGLAS LIMA 
BARRANKIEVICZ e DOUGLAS LIMA BARRANKIEVICZ - CPF/CNPJ Nº 57760730900 e 00073517000100, por estar(em) 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre 
valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 6.894,03 (seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e três 
centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 5000383-32.2002.8.27.2737 que tem como parte Exequente 
ESTADO DO TOCANTINS,  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, 
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto 
Nacional-TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): VANDERLI CAETANO FILHO e 
VANDERLI CAETANO FILHO - CPF/CNPJ Nº 37240736000147 e 45461414168, por estar(em) atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua 
titularidade, cuja importância é de R$ 1.497,87 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos). Nos 
autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 5000268-30.2010.8.27.2737 que tem como parte Exequente ESTADO DO 
TOCANTINS,  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de CERAMICA NACIONAL - INDUSTRIA E 
COMERCIO DE TIJOLOS LTDA, IVONE FERNANDES DE OLIVEIRA LOBO e ROGERIO LOBO, CNPJ/CPF nº 
03725144000101, 37939866168 e 19555300178, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da Ação de Execução Fiscal nº 0001573-95.2014.8.27.2737 - Chave: 644393874114, que lhe 
move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº (C-1789/2013), cujos valores somados até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.355,74 (três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e 
quatro centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela 
Fazenda Exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80).  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de FAMA COMERCIO DE MODAS LTDA, CNPJ/CPF 
nº 10881227000147, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0002021-34.2015.8.27.2737 - Chave: 633823720815, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº (** Nº CDA), cujos 
valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 24.893,61 (vinte e quatro mil oitocentos e 
noventa e três reais e sessenta e um centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80).  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de L. J. DE MENDONÇA, CNPJ/CPF nº 
10486691000139, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0005112-35.2015.8.27.2737 - Chave: 952328933615, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº (J-402015), cujos 
valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 17.806,00 (dezessete mil oitocentos e seis 
reais), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E 
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para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80).  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ADELSON CARNEIRO SOARES, CNPJ/CPF nº 
41395425191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0003898-33.2020.8.27.2737 - Chave: 586922633920, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 829,16 (oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAÃO LUIZ DE SOUZA JÚNIOR, que digitei. Porto 
Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de AURELIANO DE SOUZA FILHO, CNPJ/CPF nº 
22813209287, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0009629-78.2018.8.27.2737 - Chave: 501284266818, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 2.642,22 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e 
vinte e dois centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, 
da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-
TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ANTONIO ROBERTO ALVES DA SILVA, 
CNPJ/CPF nº 56370504149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
Ação de Execução Fiscal nº 0006415-11.2020.8.27.2737 - Chave: 726981067120, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO 
NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, 
recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 279,96 (duzentos e setenta e nove reais e 
noventa e seis centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, 
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto 
Nacional-TO. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0010972-12.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DALDITE PEREIRA DA SILVA, 
CNPJ/CPF nº 40739457500, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, honorários advocatícios pagos na via administrativa. Havendo renúncia 
ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema.  
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0011072-93.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de TANIA DAS MERCES RIBEIRO 
ARRUDA, CNPJ/CPF nº 42826926187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 15 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0005259-22.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de FRANCISCO DE SOUZA LIMA, 
CNPJ/CPF nº 33006903153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 26 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0009152-84.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOIRAN MORAIS RIBEIRO, 
CNPJ/CPF nº 64061043153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 13 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada.Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, honorários advocatícios pagos na via administrativa.Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos.Sentença válida se inserida na data da assinatura 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5016 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2021 23 

 

 
 

eletrônica.Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial.Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0007311-88.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JUCILENE MARIA DE 
OLIVEIRA SOUSA, CNPJ/CPF nº 01468525166, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 21 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita 
a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0007292-19.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUIZ HENRIQUE 
NASCIMENTO SILVA, CNPJ/CPF nº 90622685287, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 22 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0010004-79.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de SIMPLICIO LOPES DE 
LUCENA, CNPJ/CPF nº 23252030187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 27 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita,  honorários advocatícios pagos na via 
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administrativa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida 
na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0008482-46.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ERICA ROGERIA FERREIRA 
DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 98737996134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 14 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004563-83.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de EUNICE GADELHA DAS 
CHAGAS, CNPJ/CPF nº 30542340291, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 30 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 
EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas e honorários pela parte executada, em razão 
do Princípio da Causalidade. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. 
Notifiquem-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por  ação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo 
sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0011404-31.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOANNA DE CASSIA 
RODRIGUES VALADARES, CNPJ/CPF nº 00973657189, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência 
do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
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inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0010478-50.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANTENOR SOUSA SILVA, 
CNPJ/CPF nº 02526234107, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 27 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0015168-25.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MIRIAM CORDEIRO 
BEZERRA, CNPJ/CPF nº 29041490159, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0012406-36.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ALEXSANDRA CARDOSO 
SOUZA, CNPJ/CPF nº 77216490134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 38 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
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Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
5004109-28.2013.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de GLORIA APARECIDA 
GIOVANUCIO SILVA, CNPJ/CPF nº 09244646153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 77 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0011179-11.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de SONIA MARIA DA LUZ E 
SILVA, CNPJ/CPF nº 25128604187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 39 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0007712-24.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de PAULA DHEGLIFFE GUEDES 
DIAS, CNPJ/CPF nº 03102242170, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
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e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais 
e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, 
ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

 
Portaria Nº 1880/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 02 de agosto de 2021 
O 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 a Apostila, de 17 de junho de 2021, publicada no Diário da Justiça nº 4982, de 17 de junho de 2021. 
CONSIDERANDO  o disposto no SEI 21.0.000014145-0; 
CONSIDERANDO  que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 
RESOLVE: 
Art. 1° Lotar a servidora LEICIANE MARINHO BRITO?, Assessora Jurídica de 1ª Instância, na 3ª Vara Cível, Família, 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Porto Nacional -TO. 
Art. 2º Esta Portaria vigorará, retroativamente a partir do dia 17 de junho de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ADHEMAR CHÚFALO FILHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Decisões 
 
Decisão Nº 3140 / 2021 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM TOCANTINÓPOLIS 
PROCESSO SEI: 21.0.000014676-2 
INTERESSADO: Secretaria de Cidadania e Justiça - Cadeia Pública de Tocantinópolis/ TO 
ASSUNTO: Prestação de Contas 
Trata-se de Prestação de Contas relativos aos repasses financeiros efetuados pelo Juízo Criminal da Comarca de 
Tocantinópolis-TO, nos termos do Provimento n.15/2019 CGJ-TO em favor da Secretaria de Cidadania e Justiça - Cadeia Pública 
de Tocantinópolis/ TO. Fora firmado convênio entre o Juízo Criminal desta Comarca e a entidade supracitada, sendo 
determinado pelo referido Juízo o repasse de R$ 16.235,45 (dezesseis mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco 
centavos), liberado em 17 de junho de 2021, para aquisição de 01(um) Forno de Micro-ondas - 20L, 02 (dois) Ar Condicionado 
Inverter 18000 BTUs Frio, 02 (dois) Tripé para Smartphone, 01(um) Refrigerador Frost Free 342 L, 01(um) Kit completo com 10 
Câmeras de Segurança HD, 02 (dois) Purificador de Água, 01(um) Smart TV LED 50 polegadas, 01(um) Porteiro Eletrônico e 01 
telefone com fio, visando melhorar o atendimento, e proporcionar maior segurança e condições de trabalho aos servidores da 
Cadeia Pública local, funcionando em regime de plantão de 24 horas. A entidade apresentou a este juízo relatório detalhado da 
aplicação dos recursos, juntamente com memorial fotográfico (eventos: 3837065, 3837077 e 3837085 ), estando às notas fiscais 
condizentes com as despesas e com a finalidade solicitada. Dispõe o Provimento n°. 15, de 10 de junho de 2019, da 
Corregedoria Geral da Justiça, do Estado do Tocantins, que: Art. 5. As entidades previamente conveniadas e cadastradas, que 
tenham interesse em receber valores decorrentes das penas pecuniárias, deverão apresentar projeto detalhado das atividades 
que serão executadas, constando a área de interesse a ser beneficiada, a justificativa do projeto, os objetivos, a estimativa de 
custos e o cronograma de execução. § 1° No caso de aquisição de bens, deverá ser apresentado projeto nos moldes descritos 
no caput deste artigo, consignando, ao menos, três orçamentos do bem a ser adquirido. § 2° Finalizada a execução do projeto, 
a entidade beneficiária deverá apresentar o relatório de execução, detalhando as etapas e o resultado alcançado, bem 
como nota fiscal do bem adquirido, recibo de prestação de serviço ou documento fiscal equivalente. § 3° Havendo sobra 
de recursos, a entidade conveniada deverá comunicar ao juízo da execução, a fim de realizar o seu recolhimento. [Grifei]. 
Preconiza o artigo 4°, parágrafo único, da Resolução n° 154, do Conselho Nacional de Justiça: Art., 4° O manejo e a destinação 
desses recursos, que são públicos, devem ser norteados pelos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos, 
dentre outros, dispositivos no art. 37. caput. da Constituição Federal, sem se olvidar da indispensável e formal prestação de 
contas perante a unidade gestora, sob pena de responsabilidade, ficando assegurada a publicidade e a transparência na 
destinação dos recursos. Parágrafo único. A homologação da prestação de contas será precedida de manifestação da 
seção de serviço social do Juízo competente para a execução da pena ou medida alternativa, onde houver, e do 
Ministério Público. (grifo nosso) Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público considerou que toda 
documentação acostada aos autos abrange os elementos e formalidades exigidos para cumprimento das normas legais para 
considerar a APROVAÇÃO do conteúdo da Prestação de Contas apresentada, manifestando-se favorável a sua homologação 
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(evento: 3837124), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, § 2° do Provimento n° 
15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça e artigo 4° da Resolução n° 154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância 
com o parecer ministerial, HOMOLOGO para que surta seus legais e jurídicos efeitos, a Prestação de Contas apresentada pela 
Secretaria de Cidadania e Justiça - Cadeia Pública de Tocantinópolis/ TO por meio do Diretor da Unidade Penal, referente ao 
Alvará Judicial (evento: 3756761). Ciência ao Ministério Público. Sem prejuízo das deliberações acima, colha-se o ciente da 
entidade através de seu Diretor e do Delegado Regional de Polícia Civil de Tocantinópolis-TO a respeito da homologação da 
Prestação de Contas. Após, arquivem-se. Cumpra-se. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito. 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 3253156 - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Autos nº 0005750-93.2017.8.27.2706     
Ação:  Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: LANDERLY DOS SANTOS DE OLIVEIRA 
O Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - Juiz de Direito em auxílio ao Juízo da 1° Vara Cível de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por 
este Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para CITAR o executado  LANDERLY DOS SANTOS DE OLIVEIRA, pessoa física, inscrita no 
CPF sob o nº 956.973.571-68, visto que se encontra em lugar incerto e não sabido, assim CITA-SE o requerido de todos os 
termos da inicial, bem como o INTIMA da decisão do evento 23, com advertências legais, para: (1) em 5 (cinco) dias, pagar a 
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, mediante depósito judicial, 
junto a Caixa Econômica Federal, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, conforme decidido pelo STJ em 
recurso repetitivo - Resp nº 1.418.593; e (2) em 15 (quinze) dias da execução da liminar, apresentar resposta, ainda que tenha se 
utilizado da faculdade do item anterior, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição, tudo conforme decisão 
de evento 23 e 199. Eu, Izabella Martins Nunes Rodrigues, Servidora de Secretaria, que digitei. Assinado eletronicamente por 
João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 3254337 - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Autos nº 0012479-09.2015.8.27.2706     
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: JOSE CAETANO DE MATOS FILHO 
RÉU: MARIA JOSEANE CORDEIRO DA SILVA 
O Doutor JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR - Juiz de Direito em auxílio ao Juízo da 1° Vara Cível de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo 
da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para CITAR os executados, visto que se encontram em lugar incerto e não sabido, assim os requeridos JOSÉ 
CAETANO DE MATOS FILHO inscrita no CPF sob o nº 450.154.574-72 e MARIA JOSEANE CORDEIRO DA SILVA inscrita no 
CPF sob o nº  037.731.444-74 ficam citados de todos os termos da exordial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento do débito (valor da causa), bem como para o pagamento de honorários advocatícios na proporção de 5% do valor 
atribuído à causa. Fica CIENTE de que: (a) querendo, poderá oferecer embargos, no mesmo prazo, que suspenderão a eficácia 
do mandado inicial até julgamento em primeiro grau; (b) que poderá valer-se, no que couber, do disposto no artigo 916 do CPC ( 
No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 
execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 
restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1 O 
exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento 
em 5 (cinco) dias. § 2 Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado 
ao exequente seu levantamento. § 3 Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os 
atos executivos. § 4 Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. 
§ 5 O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes e 
o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao executado de multa de dez por 
cento sobre o valor das prestações não pagas. § 6 A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao 
direito de opor embargos § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença); (c) que não efetuado o 
pagamento ou não opostos os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independente de qualquer 
formalidade, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, do Código de 
Processo Civil, no que couber, acrescido das custas e taxa judiciária iniciais pagas pela parte autora, bem como honorários 
advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa; e (d) que cumprido o mandado/ordem no prazo fixado, ficará isento do 
pagamento das custas processuais., tudo conforme despacho de evento 04 e decisão de evento 186. Eu, Izabella Martins Nunes 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5016 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2021 29 

 

 
 

Rodrigues, Servidora de Secretaria, que digitei. Assinado eletronicamente por JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR, Juiz de 
Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADA DA SENTENÇA, a requerida ANA CARLA FERREIRA inscrita sob o CPF 
nª 011.333.371-47 atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença prolatada no evento 59  
dos autos EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001889-38.2018.8.27.2715/TO , cuja parte final a seguir transcrita:ANTE O EXPOSTO, com 
fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa 
da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-
SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 
2021, INTIME-SE via mandato;20.2 INTIME(M)-SE e a parte executada ANA CARLA FERREIRA no prazo de 15 (quinze) dias, 
da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandado, na hipótese de falta de  advogado 
constituído; c) em último caso, por edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o 
trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc.ESTA SENTENÇA 
SERVE DE MANDADO. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possaalegar 
ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei.Fica a 
parte ciente que o acesso ao processo será através do Nº do processo:0001889-38.2018.8.27.2715 e chave nº761517063118 no 
site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. Cristalândia, 2 de agosto de 2021.Eu, Theresa D'avila Cunha Rocha Farias, Servidora em 
auxílio ao NACOM, o digitei e subscrevi. Assinado eletronicamente por Wellington Magalhães, Juiz de Direito.Documento 
eletrônico assinado por WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS N 0002346-70.2018.8.27.2715 Chave do proc. 635078230818 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
FINALIDADE: INTIMAR a Requerida LUZIA SONIA MURÇA DE ANDRADE, CPF nº 783.715.201-82, residente em lugar incerto e 
não sabido, de todo o conteúdo da Sentença exarada no evento 49, a qual segue descrita “ANTE O EXPOSTO, com fundamento 
no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da 
Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 20. Do teor desta sentença: 20.1 INTIME-
SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 
2021, INTIME-SE via mandato; 20.2 INTIME(M)-SE e a parte executada LUZIA SONIA MURÇA DE ANDRADE no prazo de 15 
(quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta 
de  advogado constituído; c) em último caso, por edital.  21. CUMPRA-SE.  22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39).  
23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc.ESTA 
SENTENÇA SERVE DE MANDADO. 
 
AUTOS N 0001569-85.2018.8.27.2715  Chave do proc. 460135937018 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
FINALIDADE: INTIMAR o Requerido ENOS AIRES GOMES, CPF nº 394.239.561-49, residente em lugar incerto e não sabido, de 
todo o conteúdo da Sentença exarada no evento 62, a qual segue descrita “20. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 
485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da 
Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 21. Do teor desta sentença: 21.1 INTIME-
SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 
2021, INTIME-SE via mandato; 21.2 INTIME(M)-SE e a parte executada ENOS AIRES GOMES no prazo de 15 (quinze) dias, da 
seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado 
constituído; c) em último caso, por edital.  22. CUMPRA-SE.  23. Sem custas e honorários. 24. Após o trânsito em 
julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 25. Cristalândia, data no sistema e-Proc. ESTA SENTENÇA SERVE DE 
MANDADO. Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

1ª Vara Cível 
  

AVENIDA RIO GRANDE DO NORTE, 0000, ENTRE RUAS 3 E 4 - Bairro: SETOR CENTRAL - 
CEP: 77410-080 - Fone: (63)3311-28-50 - tjto.jus.br - Email: civel1gurupi@tjto.jus.br 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5001936-47.2011.8.27.2722/TO 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: RENATO MACIEL DE OLIVEIRA 
RÉU: R MACIEL DE OLIVEIRA 
  

EDITAL Nº 3072946 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
INTIMANDO: RENATO MACIEL DE OLIVEIRA 
OBJETIVO: Intimação da requerida RENATO MACIEL DE OLIVEIRA do inteiro teor da decisão constante nos autos nº 
50019364720118272722, evento n.º 84, E Execução de Título Extrajudicial, que lhe move BANCO BRADESCO S.A., para que 
tome conhecimento do bloqueio efetuados via BACENJUD, no importe de R$ 15.854,77, realizado em sua conta bancária da 
PAGSEGURO INTERNET S.A., na data de 01 JUN 2021, bem como caso queira, exerça o direito ao recurso na forma da lei. 
Gurupi-TO, 30/06/2021. Eu, LOURIVAL MOTA JUNIOR, Técnico Judiciário, o digitei e assino. FABIANO GONCALVES 
MARQUES. Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
Portaria Nº 1894, de 04 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº  21.0.000006206-2; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 (noventa) dias, a contar de 17 de agosto de 2021, os efeitos da 
Portaria n. 1267/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 19 de maio de 2021, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às 
Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a 3ª Vara Cível da Comarca de Palmas, no julgamento (sentenças e decisões) e 
despachos de processos em trâmite na referida unidade, bem como atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de agosto de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Portaria Nº 1897, de 04 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
considerando o contido nos autos nº 21.0.000019003-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado João Alberto Mendes Bezerra Júnior para, sem prejuízo de suas 
funções, auxiliar na Comarca de Almas no período de 4 a 22 de agosto de 2021. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000002061-0 

INTERESSADO DF ARAGUAÍNA 

ASSUNTO Serviços de Hospedagem - Júri 

Decisão Nº 3104 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Trata-se de solicitação oriunda da Comarca de Araguaína que visa à contratação dos serviços de hospedagem para os agentes 
públicos que participarão de julgamentos pelo Tribunal do Júri, conforme evento 3808417. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3834595) e, existindo disponibilidade orçamentária 
(evento 3832827), 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), 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 HOTEL EXECUTIVO EIRELI, CNPJ nº. 08.319.874/0001-18, para a 
prestação dos serviços relativos às sessões do Tribunal do Júri respectivo, designadas para os dias 31/8 e 14, 23 e 28/9/2021, 
pelo valor total de R$ 3.836,00 (três mil oitocentos e trinta e seis reais), conforme Proposta sob o evento 3829684. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, a teor do que preconiza o art. 
62 do Estatuto Licitatório; 
3. CCOMPRAS para envio da NE à empresa fornecedora; e 
4. DF ARAGUAÍNA para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Portarias 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1215/2021, de 03 de agosto 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 2021/95218 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
352854, 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 Dianopolis-
TO, no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, com a finalidade de auxiliar os servidores na desinstalação da Comarca de Almas e 
no encaminhamento dos processos para a Comarca de Dianópolis, conforme SEI 21.0.000018655-1.  

Art. 2º Conceder à servidora Valeria Fortes Bodas, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353375, 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 Dianopolis-TO, no 
período de 04/08/2021 a 06/08/2021, com a finalidade de auxiliar os servidores na desinstalação da Comarca de Almas e no 
encaminhamento dos processos para a Comarca de Dianópolis, conforme SEI 21.0.000018655-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1216/2021, de 03 de agosto 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 2021/95274 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dionisio Pereira de Arruda, Matrícula 361453, o valor de R$ 225,29, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, 
com a finalidade de realizar escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 225,29, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, 
com a finalidade de realizar escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1217/2021, de 03 de agosto 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 2021/95207 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 471,59, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, 
com a finalidade de realizar vistoria técnica no terreno que abrigará o novo Fórum da comarca de destino e reunir com equipe da 
prefeitura para retirada do alvará da construção, conforme SEI 21.0.000005005-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, 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 Colmeia-TO, no período de 
04/08/2021 a 06/08/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica no terreno que abrigará o novo Fórum da comarca de 
destino e reunir com equipe da prefeitura para retirada do alvará da construção, conforme SEI 21.0.000005005-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1218/2021, de 03 de agosto 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 2021/95177 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
03/08/2021 a 03/08/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra do novo Fórum da Comarca de destino, conforme 
SEI 19.0.000007413-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1881/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 195/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000010455-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Televisão Anhanguera S.A, que tem por objeto a aquisição de imóvel (terreno) para abrigar 
unidades/órgãos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.  
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luciano Moura, matrícula n.º 352750, como gestor do contrato nº 195/2021 e o servidor Ruto Cesar 
Moreira Costa, matrícula n.º 199325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem 
as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 
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Portaria Nº 1892/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  20.0.000025786-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7 - PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores Luciano do Santos Ramiro - matrícula 352416, Wagner William Voltoline - matrícula 292635 e 
Moredson Mendanha de Abreu Almas - matrícula: 352416; para, sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação 
dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1877/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 02 de agosto de 2021 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, 
publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013; 
Considerando o quanto consta do Provimento nº 09/2016, de 29 de junho de 2016, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Tocantins, que regula a prestação de serviços eletrônicos pelos Serviços Notariais e Registrais do Estado do Tocantins; 
Considerando que o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os Serviços Notariais e Registrais do Estado 
do Tocantins e a Administração Pública está exclusivamente a cargo da Central Única de Serviços Eletrônicos Compartilhados; 
Considerando, por fim, a necessidade de prévio cadastro junto àquela central para ter acesso aos serviços disponibilizados à 
Administração Pública, nos termos do Provimento nº 09/2016, de 29 de junho de 2016;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar os servidores  Joana D'arc Batista Silva - matrícula: 263644; Orlúcio Lopes de Sousa Moura - matrícula: 74843 e 
Moredson Mendanha de Abreu Almas - matrícula: 352416 para realizar o cadastro de acesso junto ao portal da Central de 
Serviços Eletrônicos – www.cartoriostocantins.com.br – e, observando os termos de uso daquele sistema, realizar o intercâmbio 
de informações entre este Órgão e os Serviços Notariais e Registrais do Estado do Tocantins. 
Art. 2º Todos os pedidos de pesquisa de atos e de certidões devem se limitar a atender interesse direto e exclusivo da 
administração pública, anexando-se o despacho/decisão e o numero do processo vinculado ao pedido, sob pena de 
responsabilização disciplinar, cível e criminal. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1891/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução das contratações formalizadas entre o Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, a Ata de Registro de Preços nº 56/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000016233-4, 
firmada entre este Tribunal de Justiça e a empresa Vídeo Mais Comércio e Serviços de Áudio e Vídeo - EIRELI, que tem por 
objeto o registro de preços, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura 
tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Lily Sany Silva Leite, matrícula 352549, como gestora da Ata de Registro de Preços nº. 56/2021, e o 
servidor Vinícius Fernandes Barboza, matrícula 352403, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de registro de preços, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da Ata, a gestora notificará o fornecedor para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 1893/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata a Nota de Empenho nº 2021NE01550, 
emitida por este Tribunal de Justiça em prol da empresa Vídeo Mais Comércio e Serviços de Áudio e Vídeo - EIRELI, referente à 
aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense - ESMAT. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

ESMAT/ STESMAT Lily Sany Silva Leite 352549 

ESMAT/ STESMAT Vinícius Fernandes Barboza 352403 

DIADM / DPATR Moredson Mendenha de Abreu Almas 352416 

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

Diretor Geral 
  
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1219/2021, de 04 de agosto 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 2021/95275 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Everaldo Batista Rosa, Matrícula 354714, o valor de R$ 175,95, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/94807, no período de 04/08/2021 a 
04/08/2021, com a finalidade de o militar retornará para Palmas apenas amanhã com a escolta da presidência.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1220/2021, de 04 de agosto 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 2021/95294 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Emerson Guimarães Barbosa, Matrícula 352324, o valor de R$ 49,34, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Almas-TO, no período de 04/08/2021 a 04/08/2021, com a 
finalidade de acompanhar para uma visita técnica presencial à Comarca de Almas, em razão da publicação da Resolução 
ASPRE Nº 13/2021, conforme SEI 21.0.000018655-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 469/2021, de 04 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
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CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor EBENEZER RODRIGUES ANDRADE, matrícula nº 80949, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 09/08/2021 a 13/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95331; 
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 09/08/2021 à 13/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 470/2021, de 04 de agosto 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 EBENEZER RODRIGUES ANDRADE, matrícula nº 80949, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 23/08/2021 a 27/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95332; 
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 23/08/2021 à 27/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 471/2021, de 04 de agosto 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 EBENEZER RODRIGUES ANDRADE, matrícula nº 80949, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 30/08/2021 a 03/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95333; 
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 30/08/2021 à 03/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 472/2021, de 04 de agosto 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 EBENEZER RODRIGUES ANDRADE, matrícula nº 80949, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 16/08/2021 a 20/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95334; 
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 16/08/2021 à 20/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 473/2021, de 04 de agosto 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 usufruto da justiça eleitoral, do servidor JOSE LEOTASIO PINTO, matrícula nº 94149, ocupante 
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 12/08/2021 a 13/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95335; 
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 

354022 ALESSANDRA SOUZA FONTOURA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 12/08/2021 à 13/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 474/2021, de 04 de agosto 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 usufruto da justiça eleitoral, do servidor JOSE LEOTASIO PINTO, matrícula nº 94149, ocupante 
do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 09/08/2021 a 10/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95336; 
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.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354022 ALESSANDRA SOUZA FONTOURA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 09/08/2021 à 10/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 475/2021, de 04 de agosto 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, 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 04/08/2021 a 08/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95338; 
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 04/08/2021 à 08/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 476/2021, de 04 de agosto 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, 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 09/08/2021 a 13/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95339; 
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 09/08/2021 à 13/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 477/2021, de 04 de agosto 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, 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 16/08/2021 a 20/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95340; 
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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 16/08/2021 à 20/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1071/2021, de 04 de agosto 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 LESLYE SANDRA OLIVEIRA CRUZ, matrícula nº 81652, relativas ao período aquisitivo 2015/2016, 
marcadas para o período de 02 a 16/08/2021, a partir de 02/08/2021 até 16/08/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 01 a 15/03/2022, 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 1072/2021, de 04 de agosto 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 ROBERTA MARTINS SOARES MACIEL ISMAEL, matrícula nº 353612, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 28/07 a 16/08/2021, a partir de 28/07/2021 até 16/08/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 25/07 a 13/08/2022, 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 1073/2021, de 04 de agosto 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 MARIA MARLENE PINHEIRO DE CARVALHO, matrícula nº 152264, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 19/07 a 17/08/2021, a partir de 03/08/2021 até 17/08/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 04 a 18/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr - 
JUIZ CONVOCADO 
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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