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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053697-06.2019.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PARENTE   TO000964  
APELADO: MARIA RAIMUNDA CORADO DE FRANCA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.258,98 consubstanciado na CDAM n.º 20190030182.4. Desse modo, tem-se como 
plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse de agir pelo Magistrado a quo, sob o 
argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. 
5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito.  
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito para regular da 
execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o 
Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Jacqueline Borges Silva Tomaz. Palmas, 15 
de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053712-72.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: JULIA FERREIRA DE MESQUITA FERRAZ   PGM413028963    
APELADO: MICHELLE VIEIRA DE MATTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. 
EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. 
INAPLICABILIDADE IN CASU. CRÉDITO EXECUTADO. MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA. APELO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade 
conferida ao administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da 
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Não se aplica ao caso o disposto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, 
eis que o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), definido pelo Superior Tribunal de Justiça 
quando do julgamento do REsp nº 1.168.625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, atualizado pelo IPCA-E de 
Dezembro/2000 até a data do ajuizamento do feito executivo em deslinde, alcança montante inferior ao valor do crédito objeto da 
ação executiva, motivo pelo qual se afigura plenamente cabível a interposição da Apelação na espécie. 3. Apelo conhecido e 
provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencidos o 
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES e o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 
Instância de origem, para regular prosseguimento do feito nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 29 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003363-12.2020.8.27.2703/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003363-12.2020.8.27.2703/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: GREGORIO MIRANDA BEZERRA (AUTOR) 
ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES (OAB TO009816) 
APELADO: BANCO PAN S.A. (RÉU) 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO PELO AUTOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO APENAS DOS VALORES DEMONSTRADOS. 
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a decretação da revelia do apelado, seus efeitos não induzem à procedência dos 
pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos. 2. Assim, inexistindo, nos 
autos, extratos bancários que demonstrem o efetivo desconto, em conta corrente do apelante, dos valores referentes aos 
contratos citados alhures, entendo que tem razão o magistrado a quo, em limitar a devolução em dobro das quantias 
demonstradas na origem. 3. Merece reparos, a sentença primeva (evento 10), no que tange a condenação ao pagamento por 
danos morais pleiteados pelo apelante, haja vista que a falha na prestação do serviço, decorrente de cobranças indevidas na 
conta bancária em que o autor da ação, recebe o seu benefício previdenciário, sem a existência de contrato e ou autorização 
desta para efetivar o desconto, configura dano moral passível de indenização, dano este in re ipsa, que independe de 
comprovação, uma vez que sem sua autorização passaram a ser descontados valores, comprometendo o valor que dispunha 
para a sua mantença. 4. No caso em questão, levando em consideração os valores comumente arbitrados por este Tribunal em 
outros julgados com o mesmo objeto, fixo como justa compensação pelos prejuízos morais sofridos, o valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), posto que suficiente para reparar o dano causado ao autor da ação, ora  apelante. 5. Recurso de apelação 
conhecido e parcialmente provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de apelação para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para, reformar a sentença recorrida e 
majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, ora 
apelante, com correção monetária pelo INPC contada da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o 
evento danoso (sumula 54 STJ), data do primeiro desconto, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (consumidor 
por equiparação), mantendo, a sentença primeva em seus demais termos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 29 de 
setembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016164-66.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO - COLEGIO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS 
ADVOGADO: ADRIANA GONCALVES DE SENA (OAB TO010291) 
ADVOGADO: ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO (OAB TO001821) 
AGRAVADO: GEORGIA PATRÍCIA CIRQUEIRA AGUIAR 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA PELA VIA ACLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. As hipóteses de cabimento de 
Embargos de Declaração estão adstritas ao disposto no art. 1.022 do CPC/15. 2. Inexiste, no caso em testilha, contradição apta 
a ser corrigida pelos Embargos de Declaração. Os aclaratórios só se prestam para sanar obscuridade, omissão ou 
contradição porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. O 
prequestionamento está relacionado à matéria debatida, e não ao preceito legal apontado pela parte embargante. 4. Embargos 
de Declaração conhecidos e improvidos. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
dos presentes Embargos Declaratórios e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 
29 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008277-96.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ROSILENE DA SILVA LIMA (AUTOR) 
ADVOGADO: IRISNEIDE FERREIRA DOS SANTOS CRUZ (DPE)  DP900034092     
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS   8786640     
APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA MARTINS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 
10.216 – LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO QUE ATESTA A NECESSIDADE – MEDIDA EXTREMA QUE DEVE SER ADOTADA 
EM CASO DE INDICAÇÃO MÉDICA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 
PROCESSUAIS. A Lei Federal nº 10.216/011 estabelece que a internação psiquiátrica, que pode ser voluntária, involuntária e 
compulsória, será realizada impreterivelmente mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado por médico 
devidamente registrado no respectivo conselho profissional que ateste que o caso em estudo não poderá ser resolvido por meio 
de recursos extra-hospitalares, necessitando assim de um tratamento de internação. No caso, pela análise do documento médico 
apresentado (emitido pela médica psiquiátrica Carla Prado), do relatório social (realizado pela Assistente Social Cristiane 
Rodrigues Santana) e da nota técnica elaborada pelo NAT, resta inequívoco que se enquadra aos termos da lei 10.216/2011, eis 
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que pelo que se conclui na interpretação de todos estes documentos, é que o paciente já foi submetido aos tratamentos 
ofertados pelas unidades de saúde, porém sem sucesso, pois este se nega a colaborar e apresta riscos ao meio social em que 
vive, incluindo à sua própria integridade física e mental, portanto, é medida de urgência a sua internação compulsória. A regra 
processual determina que a fazenda pública é isenta em referência às custas processuais, sendo que esta somente deverá 
realizar tal pagamento em casos de ressarcimento, ou seja, quando, em caso de vencida, a parte contrária realizou o 
adiantamento da verba processual, o que não é o caso. Apelo do Estado parcialmente provido. Recurso da requerente provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer dos 
recursos manejados e conceder parcial provimento ao apelo do Estado do Tocantins e concedo provimento ao pedido recursal 
da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).Palmas, 29 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048311-92.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: ANA GABRIELA PELAGIO ALVES POGGIO   PGM413028910     
APELADO: EVANDO DIVINO MARIANO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI Nº 
6.830/80. VALOR DE ALÇADA. 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL – ORTN. CRÉDITO 
EXECUTADO. MONTANTE INFERIOR. APELO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 34, da Lei nº 6.830/80, estabelece que, das 
sentenças prolatadas em Execução Fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTN’s, admitir-se-ão, tão somente, 
Embargos Infringentes e de Declaração. 2. Em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de 
Justiça definiu que este valor, em Dezembro/2000, seria equivalente a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete 
centavos), devendo o mesmo ser atualizado até a data da propositura da demanda para verificar a espécie recursal cabível. 3. 
Tendo em vista que, na data do ajuizamento, o valor da causa não ultrapassava o valor mínimo estabelecido pelo citado 
dispositivo legal, incabível a interposição de Apelação, motivo pelo qual o seu não conhecimento é medida de rigor. 4. Apelo não 
conhecido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NÃO 
CONHECER do recurso de Apelação interposto, eis que incabível na espécie. Deixo de majorar os honorários advocatícios, 
porquanto não arbitrados na origem (art. 85, § 11, CPC), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 29 de setembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004153-81.2020.8.27.2707/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004153-81.2020.8.27.2707/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: JOSE BANDEIRA DE MIRANDA (AUTOR) 
ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA (OAB TO002621) 
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE 
PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. 
No caso, entendo que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita nesta instância, posto que a parte recorrente reúne os requisitos para 
comprovar sua condição hipossuficiente, ademais, vislumbro ter carreado informações do benefício e espelho de consulta à empréstimo 
consignado, onde consta informações necessárias a confirmar tal condição, eis que é muito fácil verificar que se trata de parte aposentada, 
assim como seus proventos de previdência estão na margem de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), fator suficiente para 
entender que se trata de parte carecedora do benefício da justiça gratuita. 2. O fato de a Petição Inicial estar acompanhada de extrato 
bancário parcialmente ilegível, não impõe o indeferimento da inicial, uma vez que, mesmo na hipótese de ausência de pedido de exibição 
dos referidos documentos, pode o magistrado, inclusive, de ofício, determinar a sua apresentação, sobretudo em se tratando de prova 
negativa, bem como de ação que envolve direitos do consumidor, com pedido de inversão do ônus da prova. 3. Em ação ajuizada por 
consumidor, cuja causa de pedir embasa-se na inexistência da relação jurídica e alegação de descontos de tarifa bancária não contratada, é 
crível que a parte não tenha acesso à documentação que consubstancia o negócio jurídico entabulado, além do que, ante a possível 
inversão do encargo probatório, não se mostra viável impor ao requerente que acoste documento o qual afirma não possuir ou que possua 
dificuldades em sua obtenção, pois seria o mesmo que exigir a produção de prova inegavelmente diabólica, obstando o acesso da parte ao 
Judiciário. 4. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para que se dê 
prosseguimento à demanda. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso, 

pois presentes os seus pressupostos e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos 
autos à Vara de Origem para que se dê prosseguimento à demanda, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 29 de 
setembro de 2021. 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2455/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ALVORADA, de 13 de outubro de 2021 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 2ª Entrância de Alvorada, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000022196-9; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para 
requisição, distribuição, devolução e armazenamento de materiais de consumo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no Artigo 16 da Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar os servidores Fábio Adriane de Oliveira, matrícula nº 357101; Olmerinda Rodrigues da Silva, matrícula nº 
89040, e Rejane Conceição de Sousa, matrícula nº 89432, para sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão de 
Inventário Anual dos Materiais do Almoxarifado da Comarca de Alvorada-TO, visando o levantamento dos materiais.  
Art. 2º A comissão acima designada terá o prazo de 10 (dez) 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. 
Fabiano Gonçalves Marques 
Juiz de Direito/Diretor do Foro 
 

ARAGUACEMA 
1ª escrivania criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
Fica o acusado intimado da Sentença  proferida nos presentes autos 
Processo: Nº 5000539-70.2012.8.27.2704- Ação Penal Sumaríssimo 
Autor: Ministério Público 
Acusado: REVALCIR MOTA AMORIM 
Advogado: Defensoria Pública 
Fica o acusado  intimado da SENTENÇA contida no (Evento 49)   Ante o exposto, em consonância com o parecer 
ministerial (evento 55) e com fundamento nos artigos 109, VI, c/c 107, IV, ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE do investigado REVALCIR MOTA AMORIM, relativamente aos fatos supostamente delituosos aqui 
relatados.Sem custas.Sobrevindo o trânsito em julgado, DÊ-SE BAIXA dos autos.Cientifique-se o Ministério 
Público.Intime-se. Cumpra-se.Araguacema-TO, data certificada pelo sistema.Frederico Paiva Bandeira de Souza-Juiz de 
Direito.    
 
Fica o acusado intimado da Sentença  proferida nos presentes autos 
Proc. Nº: 0000620-02.2015.8.27.2704 - Ação Penal Sumário 
Autor: Ministério Público 
Acusado: EURICO GONÇALVES DE SOUSA 
Advogado: Defensoria Pública 
Fica o acusado  intimado da SENTENÇA contida no (Evento 60)   Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial 
(evento 55) e com fundamento nos artigos 109, VI, c/c 107, IV, ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 
do investigado EURICO GONÇALVES DE SOUSA, relativamente aos fatos supostamente delituosos aqui relatados.Sem custas. 
Sobrevindo o trânsito em julgado, DÊ-SE BAIXA dos autos. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-
se.Araguacema-TO, 13 de outubro de 2021.Frederico Paiva Bandeira de Souza-Juiz de Direito.   
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
USUCAPIÃO Nº 0012212-61.2020.8.27.2706/TO 
  
AUTOR: RAIMUNDO NONATO SALES DA SILVA 
AUTOR: IODETE ALMEIDA SILVA 
RÉU: EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS 
  



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5060 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2021 6 

 

 
 

EDITAL Nº 3835705 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE DO PROCESSO: 881633890020 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) CITAR os requeridos EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS, E, SE 
CASADO FOR, SEU CÔNJUGE, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, que tem 
por objeto o Lote nº 02-A, da Quadra nº 0 (Zero), situado na Rua Liberdade, Setor Noroeste/Loteamento Vila Boa, 
Araguaína-TO, com área de 134,42 m² (cento e trinta e quatro metros quadrados e quarenta e dois centímetros 
quadrados), para, caso queiram, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial. E (2) CITAR TERCEIROS, EVENTUAIS INTERESSADOS, de todos os termos da ação, que tem por objeto 
o Lote nº 02-A, da Quadra nº 0 (Zero), situado na Rua Liberdade, Setor Noroeste/Loteamento Vila Boa, Araguaína-TO, 
com área de 134,42 m² (cento e trinta e quatro metros quadrados e quarenta e dois centímetros quadrados), para, caso 
queiram, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 
Fica ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do 
Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 11/10/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 3835705v3 e do código CRC 81aced84. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
Data e Hora: 13/10/2021, às 11:57:49 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS Ação Penal n° 0022435-73.2020.8.27.2706. 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): GUILHERME  DE OLIVEIRA SOUSA, alcunha “Gui”,  brasileiro, solteiro, 
entregador, natural de Araguaína/TO, nascido aos 05/07/2000, filho de Maria Madalena de Oliveira e Oziel Ferreira de Sousa, 
residente na Rua das Amoreiras, Qd. D, Lt. 11, Araguaína Sul II, Araguaína-TO , o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 
157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, c/c artigo 29, caput, todos do Código Penal; e 
artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 70 do Código Penal nº 0022435-73.2020.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou 
não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 11 de outubro de 2021. Eu, Eliziane Paula Silveira, 
escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO: 60 DIAS - Ação Penal 0017855-10.2014.8.27.2706. 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital vem INTIMAR o (a) acusado (a): LUCIANO DA CONCEIÇÃO MACEDO, atualmente em local incerto 
ou não sabido, da sentença proferida nos autos nº 0017855-10.2014.8.27.2706,  movida pelo Ministério Público do Estado do 
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Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: "Com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE do fato criminoso atribuído(a) LUCIANO DA CONCEIÇÃO MACEDO, brasileiro, solteiro, frentista, natural de 
Parauapebas/PA, nascido em 21 de novembro de 1986, filho de Sebastiana Maria da Conceição Macedo e Otaviano Belizário 
Macedo, RG n. 1.209.229 SSP/TO, residente na rua H, nº 278, setor Couto Magalhães nesta cidade e Comarca de 
Araguaína/TO, os acusados que estiverem ausentes no processo serão intimados por edital com prazo de 60 dias. Araguaína, 22 
de julho de 2021. Dr. Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª 
via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 13 de outubro de 2021. Eu, Eliziane Paula Silveira, escrivã/técnica 
judiciária, digitei o presente. 
 

2ª vara cível 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000111-73.1998.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: VANEI PEREIRA MARTINS 
RÉU: PAULO TORRES DA SILVEIRA 
RÉU: JUCIANE DIAS DA CUNHA CAVALCANTE 
EDITAL Nº 3684586 
INTIMAÇÃO  
PRAZO EDITAL 30 DIAS 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ( X)SIM- Parte executada  (  )NÃO 
Chave do Processo: 452808443915 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o feito em epígrafe, envolvendo as 
partes acima nominadas, e que por este meio promove a INTIMAÇÃO dos executados PAULO TORRES DA SILVEIRA, 
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF n. 118.293.381-53 e as co-obrigadas e garantidores VANEI PEREIRA MARTINS 
TORRES, brasileira, casada, gerente, inscrita no CPF n. 117.443.671-91 e JUCIANTE DIAS DA CUNHA TORRES, brasileira, 
casada, comerciante, inscrita no CPF 490.843.641-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis,em vista do resultado exitoso de ativos financeiros manifestar-se, requerendo o que entender de direito, sob pena de 
preclusão e conversão do bloqueio em penhora (CPC, art. 854, §§ 3º e 5º). E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual será publicado  no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da 
Justiça e  afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando 
a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaína, estado do Tocantins, 
aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um(22/09/2021). Eu, Waldimeire Marinho Apinagé, Técnica 
Judiciária, que digitei e conferi. Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza 
de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de 
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, 
mediante o preenchimento do código verificador 3684586v3 e do código CRC e75471cd. Informações adicionais da 
assinatura: Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA-Data e Hora: 6/10/2021, às 13:59:58 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - PRAZO 30 DIAS 
Processo n. 0012100-58.2021.8.27.2706 
AUTOR: AGNALDO MOREIRA DE ARAUJO 
RÉU: DIRCE INÁCIO FERREIRA 
RÉU: CLAUDIO TRONCOSO VILAS 
RÉU: FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA 
Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo o feito n. 00121005820218272706 chave 
n.  421479987421 envolvendo as partes  AGNALDO MOREIRA DE ARAUJO e ré(us) DIRCE INÁCIO FERREIRA, CLAUDIO 
TRONCOSO VILAS e FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA e que por este meio promove a CITAÇÃO dos réus incertos e 
não sabidos, bem como terceiros eventuais interessados, para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerem resposta/contestação à 
referida ação, que visa ao domínio do imóvel denominado: "Rodovia TO 226, Km 130, entrada a esquerda, denominada Chácara 
Santa Vitória, Parcela 12, Parte do Lote 07, Loteamento Rios Lontra e Andorinhas, 3ª Etapa, Gleba Três Riachos, Zona Rural, 
registrado sob matrícula nº 5632, do Serviço de Registro de Imóveis de Araguaína/TO, ficando cientes de que não sendo 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na rede mundial de computadores, no 
sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além de ser afixado no 
placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for 
beneficiária da gratuidade da justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico 
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do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: > Processo Judicial Eletrônico - e-Proc > e-
Proc 1º grau > Consulta Pública > Rito Ordinário > digitar o número do processo: 0012100-58.2021.8.27.2706 e a chave do 
processo: 421479987421. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos sete dias do 
mês de outubro do ano de dois mil e 2021 (07/10/2021). Eu, Ana Paula Martins, Escrivã Judiciária, que digitei e conferi. Wanessa 
Lorena Martins de Sousa Motta - Juíza de Direito. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 3827093 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): PAULO MACHADO PEIXOTO - CPF/CNPJ n°: 149.979.401-00, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5001908-98.2009.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 924,66 
(novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), representada pela CDA n° 011928, datada de 27/09/2009, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso não seja encontrado endereço diverso da inicial, ou sendo 
encontrado, não seja possível o cumprimento da diligência citatória, defiro desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 
30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias." 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 11 
dias do mês de outubro de 2021. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 3828203 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): CONSTRUTORA CANUTO LTDA - CPF/CNPJ n°: 16.886.500/0001-02, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0030779-
77.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 11.604,65 (onze mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20190035890, datada de 02/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso não sejam 
encontrados endereços diversos, ou sendo encontrado, não seja possível o cumprimento da diligência citatória, defiro desde 
logo, a citação por edital da empresa executada, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para 
manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias." 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 11 dias do mês de outubro de 2021. Eu, ISABEL ARRUDA DE 
SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3806692 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA ROZILDA CARNEIRO DA SILVA pessoa física subscrita sob o CPF n°: 185.545.552-87, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.º 0028627-22.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para pagar a importância de R$ 1.100,97 (um mil, cem reais e noventa e sete centavos), representada pela CDA n° 
20200037512, datada de 08/06/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento 4 a seguir transcrito: 
"5.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos 
endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) 
dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
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local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês de outubro de 2021. 
Eu, Maria Eduarda Gomes Ribeiro, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO:  15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0012984-87.2021.8.27.2706 
Acusado: FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DO CARMO 
 Vítima: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PAIXÃO 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA 
PAIXÃO, brasileira, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "... Trata-se da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado Tocantins, em desfavor 
de FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DO CARMO, ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência 
doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, em que figura como vítima MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PAIXÃO. Recebo a 
denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em 
qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa 
para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe 
oferecimento de defesa...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do 
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 08 de outubro de 2021. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0019011-23.2020.8.27.2706 
Acusado: L. C. DE A. 
 Vítima: K. V. DOS S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s):  L. C. DE A., brasileiro, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência 
postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel, onde 
reside com a requerente, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência o Sr. 
Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a força policial. Caso a ofendida não mais esteja residindo no imóvel, e sendo 
interesse da mesma, deverá o Sr. Oficial reconduzi-la ao respectivo domicílio após o afastamento do requerido; b) No curso 
deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) 
metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a 
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de 
que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão 
preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal.  O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, 
no ato de sua intimação, se tem condições de constituir advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão 
em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, 
ou mesmo de sentença absolutória ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos 
em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda 
persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar 
advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de 
representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis meses...".   Para conhecimento 
de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins, 08 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
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Nº dos Autos: 0000408-72.2015.8.27.2706 
Acusado: GEONES DA SILVA SOUSA 
 Vítima: RAIANE SOBRAL DA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): RAIANE SOBRAL DA SILVA, 
brasileira, Lavradora, nascida aos 04.03.1992, natural de Barra do Corda-MA, filha de Antonio Gomes Sobral Silva e de Maria 
Inês Sobral da Silva, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de GEONES DA SILVA SOUSA, já qualificado nos autos, pela contravenção penal descrita na denúncia...". 
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, 04 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0013899-39.2021.8.27.2706 
Acusado: U. O. DA C. 
 Vítima: K. S. DA S. F. C. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): U. O. DA C., brasileiro, 
divorciado, Engenheiro Agrônomo, natural de Balsas/MA, filho de Rosimeire Oliveira da Costa, CPF nº 014.166.253-05, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito:"...  Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência 
postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior 
determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a 
requerente, ainda que esta não esteja no local; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público;  c) Está proibido ainda de manter contato com a 
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do 
requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho 
dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a 
integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima 
impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do 
Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. O Senhor 
oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem condições de constituir advogado. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que 
venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória ou de qualquer outra causa de extinção 
do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a 
vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não 
possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal 
correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração 
será de seis meses...".  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum 
da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 29 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0011426-80.2021.8.27.2706 
Acusado: J. M. P. DOS S. 
 Vítima: M. C. B. C. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J. M. P. DOS S., brasileiro, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "...  Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência 
postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior 
determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a 
requerente, ainda que esta não esteja no local; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a 
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do 
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requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho 
dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a 
integridade física e psicológica da ofendida. Tendo em vista que o requerido já se retirou do imóvel, como consta no evento 01, fl. 
06, deixo de deferir o pedido de afastamento do lar. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas 
acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, 
do Código Instrumental Penal, bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.  O Senhor 
oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem condições de constituir advogado. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que 
venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou de qualquer outra causa de extinção 
do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a 
vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não 
possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal 
correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração 
será de seis meses.    Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum 
da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 27 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0013097-41.2021.8.27.2706 
Acusado: J. C. DOS S. O. 
 Vítima: M. A.DE L. S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): J. C. DOS S. O., brasileiro, 
lavador de veículos, solteiro, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...  Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as 
medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste 
procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do 
imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, 
devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda 
de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio 
de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, 
como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a 
fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das 
medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 
282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 
11.340/2006. O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem condições de constituir 
advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença 
condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória ou de qualquer outra 
causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, 
previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para 
tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum 
procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal 
privada, o prazo de duração será de seis meses.   Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica 
afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 27  de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0015319-79.2021.8.27.2706 
Acusado: K. M. F. DA C. 
 Vítima: D. B. DE M. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): K. M. F. DA C. , brasileiro, união 
estavel, pedreiro, natural de Pedro Afonso - TO, nascido aos 21/09/1988, CPF  nº 050.266.171-23, filho de Raimunda Francisca 
da Costa, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito:  "... Assim, e nos termos do art. 22 da Lei Maria da Penha, defiro as seguintes Medidas Protetivas de 
Urgências que obriguem o agressor: 1. afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a pessoa indicada 
como vítima, ficando autorizado a dele retirar apenas suas roupas, utensílios de uso pessoal, ferramentas de trabalho 
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ou objetos de uso exclusivo; 2. proibição de aproximação da pessoa indicada como vítima a uma distância mínima de 
100 (cem) metros; 3. proibição de com ela, familiares e testemunhas manter qualquer contato, seja por telefone, internet 
ou por interposta pessoa; e  4. não frequentar a residência da ofendida. O descumprimento a qualquer dessas medidas 
poderá importar não só em imposição de multa diária a ser revertida em favor da suposta vítima, mas também em prisão em 
flagrante do agressor pelo crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, caso caracterizada qualquer das situações 
previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, ou ainda prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de 
Processo Penal e art. 20 da Lei Maria da Penha...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica 
afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 27 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0015319-79.2021.8.27.2706 
Acusado: K .M. F. DA C. 
 Vítima: D. B. DE M. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
fica(m) INTIMADO(A)(s): D. B. DE M., brasileira,  União estavel, auxiliar de serviços gerais, natural de Araguaína - TO,  CPF de 
nº 781.693.642-72, filha de Antonio da Silva Melo e Eliza Bispo de Melo, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Assim, e nos termos do art. 22 da 
Lei Maria da Penha, defiro as seguintes Medidas Protetivas de Urgências que obriguem o agressor: 1. afastamento do 
lar, domicílio ou local de convivência com a pessoa indicada como vítima, ficando autorizado a dele retirar apenas suas 
roupas, utensílios de uso pessoal, ferramentas de trabalho ou objetos de uso exclusivo; 2. proibição de aproximação da 
pessoa indicada como vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; 3. proibição de com ela, familiares e 
testemunhas manter qualquer contato, seja por telefone, internet ou por interposta pessoa; e  4. não frequentar a 
residência da ofendida. O descumprimento a qualquer dessas medidas poderá importar não só em imposição de multa diária a 
ser revertida em favor da suposta vítima, mas também em prisão em flagrante do agressor pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 
Maria da Penha, caso caracterizada qualquer das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, ou ainda prisão 
preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei Maria da Penha..." Para conhecimento 
de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins, 27 de Setembro de 2021. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0019740-83.2019.8.27.2706 
Acusado: VANDERLEI KANIESKI LOPES 
 Vítima: QUEZIA BRITO FERREIRA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
fica(m) INTIMADO(A)(s): VANDERLEI KANIESKI LOPES, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de Santo Augusto - RS, 
nascido aos 25/04/1977, filho de Darci da Silva Lopes e Antonia Kanieski Lopes, RG n° 8067730187, CPF n° 815.621.870-15, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "... Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 
denúncia para CONDENAR VANDERLEI KANIESKI LOPES, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de Santo Augusto/RS, 
nascido aos 25.04.1977, filho de Darci da Silva Lopes e Antonia Kanieski Lopes, inscrito no RG nº 8067730187 SSP-RS e CPF 
nº 815.621.870-15, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, inciso I, da Lei 11.340/06. [...] 
Por sua vez, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, permanecendo a pena em 03 (três) meses e 15 
(quinze) dias de detenção. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do 
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 04 de outubro de 2021.  
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 00026866720208272707, Chave nº 580177762020, Denunciado: VINICIUS DA FRANÇA BARROS, A Doutora 
Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre 
em seus trâmites legais, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: VINICIUS DA FRANÇA BARROS, 
brasileiro, casado, natural de Araguaína/TO, nascido aos 27/07/1981, filho de José Cardoso da Luz e Luísa Vieira da Luz, inscrito 
no CPF n° 000.675.181-41, residente e domiciliado na Chácara Chapadinha, PA Ronca, no município e Comarca de 
Araguatins/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do 121, caput, do Código Penal, fica citada pelo 
presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 do 
CPP, oportunidade em que poderá argüir preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Sob pena de revelia e conseqüente suspensão 
nos termos do art. 366 do CPP. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do 
Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos outubro de 2021 
(12/10/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000893-49.2013.8.27.2708/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: SUPERMERCADO TRIANGULO LTDA 
O Doutor Jordan Jardim, Juiz de Direito da Única Vara Cível, desta Comarca de Arapoema – TO., na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio INTIMA, a SUPERMERCADO 
TRIANGULO LTDA, CNPJ nº 08.724.953/0001-04, bem como os sócios da empresa EDIELSON CAMPOS DE OLIVEIRA e 
LUIZ ANTONIO MOREIRA, residentes e domiciliados(a) em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, acerca do bloqueio de valores 
referente penhora on-line, constantes do evento 28, tudo nos termos do r. despacho/decisão a seguir transcrito: “Defiro pedido de 
evento 32, determino ao cartório que proceda a intimação via edital do executado acerca do bloqueio de valores referente 
penhora online. Ao cartório expeça-se o necessário. Cumpra-se. Arapoema - TO, data certificada pelo sistema. Jordan 
Jardim. Juiz de Direito.” E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. juiz que fosse expedido o presente Edital 
que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um (04/10/2021). Eu, 
Raíris de M. Bastos, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
Edital de Citação com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 5000631-03.2012.8.27.2719  
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Exequente: BANCO DO BRASIL S/A   
FINALIDADE: CITA o (s) executado (s) ROGERIO DE OLIVEIRA BORBA ME, CNPJ 10.712.857/0001-98, atualmente em lugar 
incerto e não sabido pelo autor, pelo presente Edital CITA o (s) requerido (s),  nos termos da presente ação para querendo no 
prazo de 20 (vinte) dias contestar o pedido inicial, contados da publicação no DJ/TO sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos  alegados, E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, 
nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 13 DE OUTUBRO DE 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, 
que digitei e subscrevi. NILSON AFONSO DA SILVA, JUIZ DE DIREITO. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 00024282120208272719  
Ação: Obrigação de fazer 
Exequente: FERNANDA FERREIRA DOS REIS 
FINALIDADE: CITA o (s) requerido (s) ASSOCIAÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - AEDUC , CNPJ 11.057.728/0001-76, 
atualmente em lugar incerto e não sabido pelo autor, pelo presente Edital CITA o (s) requerido (s),  nos termos da presente 
ação para querendo no prazo de 20 (vinte) dias contestar o pedido inicial, contados da publicação no DJ/TO sob pena de 
serem considerados verdadeiros os fatos  alegados, E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do 
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Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 13 DE OUTUBRO DE 2021. Eu Douglas Silva 
Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, JUÍZA DE DIREITO. 
 

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

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo por esta 2ª Vara Cível, Família, Sucessões, Infância, Juventude 
e Precatórias da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação 
de Divórcio n. 0000225-46.2021.827.2721, movida por Z.M.L., em desfavor de RAIMUNDO VIEIRA DA CRUZ, brasileiro, 
casado, lavrador, nascido aos 08.07.1965, filho de Maria Ilda Vieira da Rocha, CPF n. 243.184.182-00; encontrando-se 
atualmente em lugar incerto e não sabido, e que, por meio deste fica CITADO de todo teor da presente ação (evento 1-
INIC1), para, querendo, responder a ação dentro de 15 (quinze) dias, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos 
articulados na inicia. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla, que 
fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na 
forma e sob as penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 07/10/2021. Eu, 
Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei o presente. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
Juiz de Direito 

 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo por esta 2ª Vara Cível, Família, Sucessões, Infância, Juventude 
e Precatórias da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação 
de Alimentos com pedido de liminar para fixação de alimentos provisórios n. 0000765-65.2019.827.2721, movida por D.A. de 
A., em desfavor de JOESLEY DE ALMEIDA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, autônomo, CPF n. 722.841.371-72, nascido aos 
17/08/1983, filho de Rosicler de Almeida; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e que, por meio deste 
fica CITADO de todo teor da presente ação (evento 1-INIC1), para, querendo, responder a ação dentro de 15 (quinze) dias, sob 
pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicia, e ainda ciente de que foram fixados os alimentos provisórios 
em 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo, vigente a época de cada pagamento, nos termos do art. 4° da Lei 5.478/68, a 
ser pago mensalmente todo dia 10 (dez), que deverão ser depositados no Banco do Brasil agência 1595-4, conta poupança 
24.497-X, variação 51 de titularidade da genitora do exequente; ressaltando que a decisão tem efeito imediato (liminar com efeito 
imediato, datada de 22/02/2019). E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Eliseu 
Rostirolla, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do 
Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 
07/10/2021. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei o presente. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
Juiz de Direito 

 

GURUPI 
3ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
INTIMANDO: ANTONIO EVANILDO WANDERLEY, CPF nº 059.863.734-64 atualmente em lugar incerto e não sabido. 
 OBJETIVO: Intimar para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação/honorários advocatícios, no valor de 
R$ 39.067,41 (trinta e nove mil e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), pena de multa de 10% (dez por cento). No 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que lhe é proposta por @NOMEAUTOR@. REQUERENTE: ALICE BARREIRA DE 
MACEDO. REQUERIDO: ANTONIO EVANILDO WANDERLEY AÇÃO: Cumprimento de sentença. Processo: nº 0007469-
28.2018.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu Marilúcia Albuquerque Moura, técnica judiciária que 
digitei e subscrevi. José Eustáquio de Melo Júnior - Juiz de Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2298/2021 - PRESIDÊNCIA/NUPEMEC/CEJUSC GURUPI, de 27 de setembro de 2021 
O Dr Nilson Afonso da Silva, Juiz de Direito e Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSC), Polo Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais; 
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Considerando a necessidade de Pauta Concentrada de Perícias e Audiências de Conciliação nos processos de cobrança 
relativos ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, "citação válida", em 
trâmite junto as Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis, Comarca de Gurupi e demais Comarcas descritas na regionalização 
de gestão dos Cejusc's, polo de Gurupi, bem como as descritas na Resolução 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º 
e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins: Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, 
Palmeirópolis e Peixe; 
Considerando as disposições contida na Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, oriunda do Conselho Nacional de 
Justiça, que trata da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses na esfera do Poder 
Judiciário; 
Considerando o Provimento nº 340, de 11 de março de 2015, do Conselho Superior da Magistratura, que dispõe sobre o 
NUPEMEC - Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, no âmbito da Conciliação; 
Considerando os resultados produtivos das pautas concentradas de perícias e audiências realizadas nas Comarcas do Estado, 
em anos antecessores e da necessidade de fomentar métodos consensuais de solução dos conflitos; 
Considerando os resultados produtivos das pautas concentradas de perícias e audiências realizadas em diversas Comarcas de 
forma virtual por videoconferência, e por intermédio dos aplicativos de comunicação WhatsApp e Hangoust Meet; 
Considerando que a situação atual é excepcional, exigindo, neste momento, a adoção de medidas cautelares e efetivas para 
evitar a propagação viral, durante esse período de pandemia do COVID-19. 
Considerando a necessidade de assegurar efetivamente a prestação jurisdicional almejando a resolução do conflito de forma 
eficaz e efetiva, em respeito aos direitos humanos que norteiam o Estado Democrático vigente, sempre pautando com zelo no 
que tange ao cumprindo as diretrizes auspiciosa do projeto "JUSTIÇA PARA TODOS"; 
Considerando a necessidade de se imprimir maior celeridade e agilidade na tramitação dos processos; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Autorizar a realização da Pauta Concentrada de Perícias e Audiências de Conciliação, em trâmite junto as Varas Cíveis 
e Juizados Especiais Cíveis, Comarca de Gurupi e demais Comarcas descritas na regionalização de gestão dos Cejusc's, polo 
de Gurupi, bem como as descritas na Resolução 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins: Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe, objetivando a 
realização de perícias e audiências de conciliação nos processos relacionados a cobrança oriunda do Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, com "citação válida". 
Art. 2º - O mutirão se iniciará no dia 25 e se encerrará no dia a 27 de outubro do fluente ano, nos horários matutinos e 
vespertinos. 
Art. 3º - As audiências serão realizadas por meio do Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins (Sivat), aplicativo 
Wathsapp e Hangoust Meet. Participarão da audiência a parte requerente e seu causídico(a), advogado(a) da Seguradora e o(a) 
Conciliador(a) credenciado(a) junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - Nupemec, com 
atribuições junto ao polo de Gurupi. 
Art. 4º - As partes deverão deslocarem/comparecerem, independentemente de intimação, ao Prédio da Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB - Subseção de Gurupi, Estado do Tocantins, localizado na Avenida Amazonas, nº. 77, Centro, telefone 
(63) 3311-1980, na data e horário designados, munidos de documentos pessoais, exames e laudos médicos, dentre outros 
pertinentes, que por ventura possuem em relação ao acidente, para a realização da perícia, e para a audiência por meio do 
Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins (Sivat), aplicativo wathsapp e Hangoust Meet. 
Art. 5º - O não comparecimento injustificado de qualquer das partes no dia e hora designados, implicará nas sanções previstas no § 8º, art. 
334 do CPC. 
Art 6º - Pautando pelo princípio da celeridade e economia processual, as audiências serão realizadas por 1 (um)(a) conciliador(a) e 1 (um)(a) 
co-conciliador(a), credenciado(a) junto Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - Nupemec, com atribuições 
junto ao polo de Gurupi, obrigatoriamente, e pelo(a) Conciliador(a) do juízo, caso se faça necessário. 
Art. 7º - Fica nomeado, de chofre,  Perito Judicial, o Médico Dr. Marcos Vinícius Santana Lopes Filho, brasileiro, CRM/TO n.º 3790, portador 
do registro geral de nº. 778.062 - SSP - TO e inscrito no cadastro de pessoa física sob o nº 018.890.751-32 e E-mail: 
marcusmed10@hotmail.com. 
§ 1º - Os honorários para cada perícia será pago de acordo com o Convênio de Cooperação Institucional, assinado entre o Egrégio Tribunal 
de Justiça do Tocantins e a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, onde estabeleceram as bases para realização de 
perícias médicas em ações envolvendo o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT e 
serão de responsabilidade da Seguradora Líder, mediante relação de perícia realizada e depositados em conta judicial. Os valores serão 
transferidos ao perito mediante "Expedição de Alvará" pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - Cejusc, polo de Gurupi. 
§ 2º - As partes poderão apresentar(em) "Médico(s) Perito(s)"  e/ou "Assistente(s) Técnicos" para acompanharem os trabalhos do Médico 
Perito Judicial. 
§ 3º - O perito nomeado no caput deste artigo, realizará em local próprio os devidos exames, atendendo os protocolos médicos e de 
biossegurança, em razão da pandemia de Covid-19. 
Art. 8º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito e Coordenador do Cejusc de Gurupi 
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ITACAJÁ 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL de Citação de FIDC NPL I, inscrita no CNPJ nº 09.263.012/0001-83, pessoa jurídica de direito privado, na pessoa de seu 
representante legal, para tomar conhecimento da presente ação e para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, conforme Decisão Judicial de evento 40. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE URGÊNCIA ANTECIPADA nº 0000871-55.2018.8.27.2723 chave nº 836806947418, 
proposta na Comarca de Itacajá, Estado do Tocantins, pela Srª. FRANCISCA EVANGELISTA DOS REIS, brasileira, solteira, 
aposentada, portadora da CI n.º 691.100 SSP/TO e CPF n.º 017.855.561-42, residente e domiciliada atualmente na Rua M, s/nº 
– Setor Vila Nova – Itacajá/TO. Contato: (63) 98442-1778.  Eu, Edvan Pereira Maciel, Servidor de Secretaria do Cartório de 
Família, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível, Matrícula TJTO 353442, digitei e subscrevi. Itacajá/TO, 13 de 
outubro de 2021. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
Execução Fiscal Nº 0001975-44.2016.8.27.2726/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE MIRANORTE-TO 
RÉU: JOSE PEREIRA PINTO 
EDITAL Nº 3812502 
COM PRAZO DE TRINTA (30) 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., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR o executado JOSÉ PEREIRA PINTO, CPF nº 
126.318.171-68, estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida 
e atualizações, Valor: R$ 206,97 (duzentos e seis reais e noventa e sete centavos) em 09/05/2016, representada CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA - CDAM Nº. 00000/0060, e, se garantida a execução, poderá apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 
dias, e CIENTIFICÁ-LOS de que para a hipótese de pronto pagamento do débito, os honorários advocatícios serão fixados em 
10% (dez por cento) da dívida, conforme despacho lançado no evento 8 e 67, dos autos em referência. 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 08 de outubro de 2021. Eu, Lucília 
Rodrigues Barros Luz, Estagiária, digitei o presente. 
 

Sentenças 
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Nº 0003690-82.2020.8.27.2726/TO 
AUTOR: JOÃO VICTOR MARTINS VIEIRA 
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL CUNHA DOS SANTOS 
RÉU: VANDERLAN VIEIRA DE ABREU 
ADVOGADA:EMILLY DA MOTA BARROSO GO49405 
SENTENÇA 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse de agir da parte Autora, 
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 
devidas cautelas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se Miranorte – TO, data cientificada nos autos. RICARDO 
GAGLIARDI, Juiz de Direito 
 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Nº 0001361-63.2021.8.27.2726/TO 
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 
RÉU: JUSSIANE ARAUJO DA SILVA 
SENTENÇA 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos pleiteados pela parte autora na presente ação, resolvendo o mérito da 
lide, nos termos do artigo 487, I do CPC, declarando consolidada a posse plena e na propriedade exclusiva dos bens objeto da 
presente ação em favor da parte autora, nos termos do § 1º, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Proceda-se imediatamente à 
BAIXA da constrição, sob o veículo em objeto, no sistema RENAJUD, caso tenha sido inserido. Expeça-se alvará judicial 
autorizando o DETRAN a realizar a alteração dos dados do proprietário do veículo com os dados do requerente. Determino à 
parte Autora, caso não haja previsão diversa em contrato, que preste contas ocorrida a venda do bem a terceiros, devendo 
aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e despesas decorrentes, devendo entregar o saldo remanescente ao 
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devedor, com fundamento no art. 2º do Dec-Lei nº 911/69. CONDENO a parte ré ao pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa. Porém, suspendo a exigibilidade por 5 (cinco) anos ou até que 
a parte possa pagá-las, na forma do artigo 98, § 3º do CPC. Determino a expedição de alvará dos valores depositados 
judicialmente pela parte ré. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as cautelas legais. Publique. Registre. 
Intimem-se. Cumpra-se. Miranorte – TO, data certificada pelo sistema. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito 
 

Extratos 
AUTOS Nº 00007050920218272726 CHAVE: 455031429321 
Classe Judicial: Ação Civil Pública Cível 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Requerida: PETRO Imobiliária LTDA 
Advogados: Gerson Silvano de Paiva Filho, OAB/TO n. TO005361, Lucas Adorno de Paiva, OAB/GO054722, João Filipe Maciel 
Lucena, OAB TO007938 e Wilinelton Batista Ribeiro, OABTO007939 
Requerido: Município de Miranorte/TO 
Advogados: Roger de Mello Ottano  OAB/TO 002583 e Tallyta Rodrigues de Sousa OAB/TO 007211 
 
DECISÃO proferida evento 12: “Ante o exposto, RECEBO a inicial e CONCEDO tutela de urgência para determinar a parte 
requerida Petro Imobiliária Ltda que: a) Se abstenha de realizar   vendas e promessas de vendas ou de efetuar quaisquer 
negócios jurídicos que manifestem a intenção de vender lotes, bem como de fazer a respectiva publicidade (visando proteger os 
consumidores), devendo fechar o escritório/ponto de vendas; b) Se abstenha de receber prestações, vencidas e vincendas, 
previstas nos contratos já celebrados e relativas aos  lotes  em questão, devendo efetuar a suspensão de todos os 
contratos; c) Promova a exibição judicial  de todos os contratos celebrados com os adquirentes dos lotes situados no Loteamento 
Jardins, no prazo de até 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada em até 30 dias, a ser revertida em favor de 
entidade social; d) Com fulcro no art. 38 da Lei 6.766/79, efetue o depósito judicial das prestações   resultantes   das   
aquisições, afim   de   que   o   valor   delas resultante somente seja entregue à Loteadora requerida após a conclusão das obras 
de implantação da infraestrutura básica, visando propiciar uma adequada e efetiva tutela dos interesses protegidos, , no prazo de 
até 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada em até 30 dias, a ser revertida em favor de entidade social. 
Miranorte, 17 de julho de 2.021. RICARDO GAGLIARDI - Juiz de Direito”. A respeito do assunto, o artigo 38, § 1º, da Lei nº 
6.766/79 disciplina e Decisão evento 53:...Art. 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou 
regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente 
do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta. § 1º Ocorrendo a suspensão do 
pagamento das prestações restantes, na forma do caput deste artigo, o adquirente efetuará o depósito das prestações 
devidas junto ao Registro de Imóveis competente, que as depositará em estabelecimento de crédito, segundo a ordem 
prevista no inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil, em conta com incidência de juros e correção monetária, 
cuja movimentação dependerá de prévia autorização judicial.(---) Ante o exposto, CONHEÇO os presentes embargos 
declaratórios opostos nos autos e DOU-LHES PROVIMENTO para esclarecer que compete aos adquirentes de imóveis situados 
no loteamento Jardins proceder os pagamentos das prestações decorrentes de negócios jurídico realizado com o réu Petro 
Imobiliária mediante depósitos das prestações devidas junto ao Registro de Imóveis do Município de Miranorte, conforme artigo 
38, § 1º, da Lei nº 6.766/79, excluindo a previsão de multa por descumprimento da decisão no evento 12. Documento eletrônico 
assinado por RICARDO GAGLIARDI, 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 3532122v3 e do código CRC 8a4e0408. 
 

NATIVIDADE 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2453/2021 - PRESIDÊNCIA/DF NATIVIDADE, de 11 de outubro de 2021 
O Excelentíssimo senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro respondendo pela  Comarca de Natividade, Dr. Ciro Rosa de Oliveira, 
no uso das atribuições legais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n. 21.0.000022196-9; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n. 2, de 13 de Janeiro de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para 
requisição, distribuição, devolução e armazenamento de materiais de consumo e/ou expediente no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no artigo 16 da Instrução Normativa n. 2, de 13 de Janeiro de 2020; 
RESOLVE 
Art. 1º. Designar os servidores Eliane Barbosa Pinto, matrícula: 138744, Roberta Eloi Pereira, matrícula: 352528 e  Onildo 
Pereira da silva, matrícula: 49154,  para, sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão de Inventário Anual dos 
Materiais do Almoxarifado da Comarca de Natividade/TO, visando o levantamento dos materiais.  
Art. 2º. A referida comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório 
conclusivo. 
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Ciro Rosa de Oliveira, Diretor do Foro, em 12/10/2021, às 17:52, conforme art. 1º, 
III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
A Juíza de Direito da Comarca de Novo Acordo/TO, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, FAZ SABER, a todos quantos do 
presente Edital de NOTIFICAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo se processam os autos de Ação 
Penal nº 0002988-33.2020.8.27.2728, Chave n. 169113842420, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de 
SUMAYA TOLENTINO XIMENES, brasileira, solteira, natural de Manaus-AM, nascida aos 29/06/1994, filha de Edmilson 
Soares Ximenes e Cleide Tolentino de Deus, portador do RG nº 967825 SESP/TO, CPF nº 055.505.591-45, residente na 
Rua Tomoios, Qd 01, s/n, Setor Bela Vista, Dianópolis/TO, CEP 77300-000, atualmente em local incerto ou não sabido, pela 
suposta prática do crime tipificado nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, observando os consectários da Lei nº 8.072/90 e 
do artigo 48 e seguintes da Lei 11.343/06. FICA A DENUNCIADA NOTIFICADA para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça 
defesa prévia por escrito, consistente em defesa preliminar e exceções, ocasião em que poderá arguir preliminares e invocar 
todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 
5 (cinco), arrolar testemunhas, na forma do art. 55, da Lei 11.343/2006, bem como, de que, caso não apresente defesa prévia 
por escrito no prazo legal, ou se notificado, não constitua defensor, este Juízo  nomeará defensor dativo ou a Defensoria Pública, 
devendo a acusada apresentar sua defesa eletronicamente no Sistema EPROC, perante o Juízo da Comarca de Novo Acordo, 
telefone: (63) 3369-1168. Para o conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum local. 
Dado e passado nesta cidade de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 16/08/2021. Eu, José Humberto Barbosa Coelho, 
Escrivão Judicial, lavrei. ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS-Juíza de Direito. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vara Civel de Palmas, no 
uso de suas atribuiçoes legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de Palmas, tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL, com 
número de processo: 0032101-68.2016.8.27.2729, proposta por SANDOVAL ROBERTO MILAN, em desfavor de LEONARDO 
DA COSTA CUNHA. FICA(M) INTIMADA(S) a(s) parte(s) executada(s),  LEONARDO DA COSTA CUNHA -  CPF: 053.294.337-
62, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) 
dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 6.979,58 (seis mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito 
centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob 
pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo 
de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos.OBSERVAÇÃO: Tudo em 
conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc em www.tjto.jus.br, após inserir o nº dos autos e 
chave nº. 357908001316 (Normativa nº 1/2016 - Presidência/ASPRE). Para consultas, basta acessar o 
link: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/, na aba consulta pública, inserir o número do processo e a chave para acesso 
integral. Assim, pelo que dos autos consta, expediu-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que, após exarar o 
seu respeitável "cumpra-se", se digne determinar as diligências para o seu integral cumprimento, com o que está prestando 
relevantes serviços à Justiça. Eu, AMANDA COELHO SOARES, Servidora de Secretaria da secretaria judicial unificada das 
varas cíveis, o digitei e subscrevo. Palmas/TO, data registrada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível de Palmas, 
no uso de suas atribuiçoes legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Palmas, tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO 
EXTRAJUDICIAL, com número de processo: 0008666-5.2016.8.27.2729, proposta por AMERICO QUARESMA DE MOURA, em 
desfavor de FRANCISCO GUALBERTO SANTOS. FICA(M) INTIMADA(S) a(s) parte(s) executada(s),  FRANCISCO 
GUALBERTO SANTOS -  CPF: 277.191.891-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação 
supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 1.655,47 (um 
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mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte 
exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem 
para satisfazer a dívida e demais encargos. OBSERVAÇÃO: Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão 
disponibilizadas via sistema e-Proc em www.tjto.jus.br, após inserir o nº dos autos e chave nº. 100244934316 (Normativa nº 
1/2016 - Presidência/ASPRE). Para consultas, basta acessar o link: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/, na aba 
consulta pública, inserir o número do processo e a chave para acesso integral. Assim, pelo que dos autos consta, expediu-se a 
presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que, após exarar o seu respeitável "cumpra-se", se digne determinar as 
diligências para o seu integral cumprimento, com o que está prestando relevantes serviços à Justiça. Eu, AMANDA COELHO 
SOARES, Servidora de Secretaria da secretaria judicial unificada das varas cíveis, o digitei e subscrevo. Palmas/TO, data 
registrada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

1ª 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 0040693-62.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL Procedimento Ordinário 
Acusado(a): NILO FERREIRA SOUSA 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, 1ª 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) NILO FERREIRA SOUSA, brasileiro, solteiro, pintor, nascido aos 28/07/1995, 
natural de Aparecida do Rio Negro/TO, portador do RG nº 1.291.077 SSP/TO, inscrito no CPF nº 061.176.691-43, filho de 
Deusamar Ferreira de Sousa, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00406936220208272729, 
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 em desfavor de NILO 
FERREIRA SOUSA, brasileiro, solteiro, pintor, nascido em 28 de julho de 1995, em Aparecida do Rio Negro/TO, filho de 
Deusamar Ferreira de Sousa, portador do RG nº 1.291.077 SSP/TO, inscrito no CPF nº 061.176.691-43, residente na Quadra 
1206 Sul, Alameda 41, Lote 09, Palmas/TO, imputando-lhe a prática do seguinte fato delituoso: Por ocasião dos fatos, na data de 
01 de janeiro de 2016, por volta das 23h00min, na Quadra 1106 Sul (próximo à Igreja Católica), nesta Capital, o denunciado, por 
motivo fútil, tentou matar a vítima Marcus Suel Pereira de Araújo, causando-lhe as lesões corporais descritas nos Laudos 
Periciais anexados no evento 4 do inquérito e demais provas coligidas e a serem inseridas ao feito, só não conseguindo seu 
intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme apurado nos autos investigatórios, a vítima Marcus Suel 
chegou ao imóvel onde o denunciado e outros indivíduos (não identificados nos autos) conversavam, momento em que o 
inculpado, ao perceber a aproximação da vítima, sacou uma arma de fogo que portava e efetuou disparos contra Marcus Suel, 
que mesmo sendo atingido por um dos tiros, conseguiu empreender fuga. Extrai-se do feito que o denunciado Nilo Ferreira ainda 
perseguiu a vítima com animus necandi, porém não conseguiu seu intento em virtude de Marcus Suel ter entrado na residência 
de terceiros e se homiziado naquele local, ocasião em que o denunciado se evadiu. Ato contínuo, a vítima foi encaminhado ao 
hospital onde recebeu os cuidados necessários. O disparo efetuado pelo denunciado e que atingiu a vítima causou-lhe as lesões 
corporais descritas no Laudo Pericial de Lesões constante do evento 4, doc. 4 do IP. O crime foi cometido por motivo fútil, já que 
o denunciado tentou contra a vida de Marcus Suel por pensar que este estava se relacionando amorosamente com a namorada 
daquele. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia NILO 
FERREIRA SOUSA, como incurso nas penas do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do 
Código Penal Brasileiro. Espera-se que, uma vez recebida e autuada a presente denúncia, seja instaurado o devido processo 
penal, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 dias, designando-se audiência de 
instrução e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observado o rito processual trazido pela Lei n° 11.689/2008 
(artigos 406 e seguintes do CPP) até decisão de pronúncia e final condenação no âmbito do Tribunal do Júri. Pleiteia-se, 
também, a fixação, em sentença, de valor mínimo para indenizar a vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de 
Processo Penal. Palmas/TO, 30 de outubro de 2020. ANDRÉ RAMOS VARANDA. 1º Promotor de Justiça da Capital." 
DESPACHO: "Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 
(quinze) dias." No caso em tela, o réu não foi encontrado para citação e o Ministério Público informou que esgotaram as 
possibilidades de encontrar seu endereço atual. Portanto, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do CPP. Transcorrido 
o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, faça-se conclusão para os fins do art. 366, do 
CPP. Ao final, conclusos. Palmas, 11 de outubro de 2021. CLEDSON JOSE DIAS NUNES, 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 
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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, 13/10/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

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 00381757020188272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: MARCOS VINICIUS DIAS PEREIRA 
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) MARCOS VINICIUS DIAS PEREIRA, brasileiro, união estável, auxiliar de montagem de eventos, nascido 
aos 31/01/1996, inscrito no CPF nº 050.465.111-00, filho de Creusa Dias Pereira e de Antônio Pereira da Silva, 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 0038175-70.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Marcos Vinicius Dias Pereira pela prática da conduta descrita no 
artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos 
inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de outubro de 2018, por volta das 09h30min, no imóvel residencial localizado 
na Rua P1, Qd. 20, lote 19, Setor Sul, nesta cidade e comarca, o denunciado subtraiu, para si, mediante escalada, 1 (um) botijão 
de gás, 1 (um) tanquinho de lavar roupas da marca Vanguardi e 1 (um) ventilador de mesa da marca Mondial, pertencentes aos 
irmãos, ora vítimas, GILMA LOPES DA SILVA e CÍCERO LOPES BARBOSA, conforme auto de exibição e apreensão juntado 
aos autos (fls. 7, P FLAGRANTE1, evento 1). De acordo com o apurado, o denunciado se dirigiu ao local acima mencionado e, 
mediante esforço físico, escalou o telhado e ingressou na casa das vítimas e de lá, subtraiu 1 (um) botijão de gás. Ato seguinte, o 
denunciado empreendeu fuga e escondeu o botijão de gás em sua residência que fica localizada na mesma rua da casa das 
vítimas. Decorrido, aproximadamente, 1 (uma) hora após o furto do botijão de gás, o denunciado retornou à residência da vítima 
e, exercendo o mesmo modus operandi, isto é, mediante escalada pelo telhado, adentrou novamente no imóvel e subtraiu 1 (um) 
tanquinho e 1 (um) ventilador. Ao deixar o local na posse do botijão de gás, o denunciado foi flagrado pela vítima Gilma Lopes da 
Silva que noticiou os fatos à polícia militar. De posse das informações fornecidas pela vítima, a polícia logrou êxito em localizar e 
prender o denunciado em sua residência de posse dos objetos subtraídos. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou 
a autoria delitiva do furto mediante escalada. [...] A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2018 (evento 4). Houve citação do 
acusado (evento 10). Foi apresentada resposta à acusação (evento 25). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no 
artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A 
audiência ocorreu em 23/9/2021. Foi decretada a revelia do réu. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do 
depoimento as acompanha: 1. Gilma Lopes da Silva, vítima. Num domingo de amanhã ele entrou pelo telhado, abriu a porta da 
cozinha, furtou um butijão de gás, um tanquinho de lavar roupa e um ventilador. Seu irmão e outras pessoas viram, pegaram ele. 
Ele morava na mesma rua, uns 100 metros da sua casa. Recuperou tudo. Não houve prejuízo. Não conhecia o réu. 2. PM Deivid 
Moraes Alves. O irmão da vítima que mora em frente de onde ocorreu o furto presenciou o vizinho do irmão dele subtraindo os 
bens. Ele achou que estivessem negociando, depois viu que era um furto, ligou e indicou a casa onde ele morava, era umas 
casas para cima. Não lembrou se ele deu desculpa, mas estava tudo na casa dele. Foi no mesmo dia que prenderam. Não 
conhecia ele. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela 
condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a aplicação do 
princípio da insignificância. Subsidiariamente, a valoração da atenuante da confissão espontânea. É, em síntese, o relatório. 2. 
FUNDAMENTAÇÃO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões 
preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda.  Finda a instrução processual, concluo que o réu subtraiu 1 
(um) ventilador, 1 (um) botijão de gás e 1 (um) tanquinho pertencentes às vítimas Gilma Lopes da Silva e Cícero Lopes 
Barbosa. Não reconheço a qualificadora da escalada, pois não há prova pericial de que ela ocorreu e nem justificativa da não 
realização da perícia, afastando a forma qualificada do delito. É o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: 
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. NÃO 
REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO ELABORAÇÃO DE 
LAUDO. NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no artigo 158 do Código 
de Processo Penal, é indispensável a realização do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, vez que a sua 
ausência não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela confissão do acusado. 2. O STJ consolidou entendimento no 
sentido de que para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e de rompimento de obstáculo, previstas no artigo 155, § 
4º, incisos I e II, do CP, é necessária a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios 
probatórios apenas quando os vestígios não existirem ou tiverem desaparecido, ou se as circunstâncias do crime não permitirem 
a confecção do laudo, ou seja, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo 
direito. Logo, se era possível a realização da perícia, como no caso concreto dos autos, e esta não ocorreu de acordo com as 
normas pertinentes (artigo 159 do CPP), a prova testemunhal e a confissão do acusado não suprem a sua ausência, não 
havendo qualquer justificativa para a não elaboração do laudo ou de sua impossibilidade. 3. O juízo a quo acertadamente afastou 
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a qualificadora prevista no inciso II, do § 4º, do artigo 155, do CP, diante da não realização de laudo pericial e da ausência de 
justificativa para a sua não elaboração. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJTO, AP n. 00216419020188270000, julgado em 
21/9/2018) A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em Flagrante n. 5037/2018 (evento 1, 
P_FLAGRANTE1, do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 7, do IP); Laudo Pericial de Exame de 
Avaliação Direta de Objeto n. 7132/2018 (evento 27, LAUDO/1, do IP); Termo de Entrega/Restituição de Objeto (evento 27, 
LAUDO/1, p. 6, do IP); declarações prestadas em juízo. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos 
fundamentos acima. O réu foi preso em situação de flagrante presumido, pois foi visto carregando os objetos, os 
quais foram encontrados na sua residência no ato da prisão: Gilma Lopes da Silva, vítima. Num domingo de amanhã ele entrou 
pelo telhado, abriu a porta da cozinha, furtou um butijão de gás, um tanquinho de lavar roupa e um ventilador. Seu irmão e outras 
pessoas viram, pegaram ele. Ele morava na mesma rua, uns 100 metros da sua casa. Recuperou tudo. Não houve prejuízo. Não 
conhecia o réu. PM Deivid Moraes Alves. O irmão da vítima que mora em frente de onde ocorreu o furto presenciou o vizinho do 
irmão dele subtraindo os bens. Ele achou que estivessem negociando, depois viu que era um furto, ligou e indicou a casa onde 
ele morava, era umas casas para cima. Não lembrou se ele deu desculpa, mas estava tudo na casa dele. Foi no mesmo dia que 
prenderam. Não conhecia ele. Diante disto, não há nenhuma dúvida acerca da autoria e da materialidade delitiva. Não aplico o 
princípio da insignificância em virtude da maior  reprovabilidade do comportamento do réu, que já foi beneficiado pela excludente 
de tipicidade nos inquérito policial n. 00324734620188272729, onde se apurou um furto ocorrido em 15/8/2018, mas, mesmo 
assim, voltou a delinquir. Indefiro o pedido defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois, diante das 
provas elaboradas, o interrogatório do réu no inquérito policial foi irrelevante. Ademais, ele foi declarado revel em juízo. 3. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar Marcos Vinicius Dias Pereira como 
incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código 
Penal. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não 
foge à normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; 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, fixo a pena-base em 1 (um) ano de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias agravantes nem 
atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena 
definitiva de Marcos Vinicius Dias Pereira em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo 
legal. Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a primariedade 
do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pois 
atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo prestação de serviços à comunidade de forma compatível com seu 
ofício. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do artigo 77, III, do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. 
Sem custas. Eventual bem apreendido deverá ser restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para 
ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução 
definitiva ao juízo da vara de execuções penais. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, 07 de outubro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS 
SANTOS PIRES. Juiz de Direito." Palmas, aos 08/10/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

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 00207600620208272729 
Juízo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: VITOR GABRIEL ANEANES DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juízo 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) VITOR GABRIEL ANEANES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/12/1999, inscrito no CPF n° 
073.169.086-96, filho de Edvania Divina da Silva e Reinaldo 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 0020760-
06.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de Vitor 
Gabriel Aneanes da Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Em síntese, narra a peça acusatória que “no dia  09 
de abril de 2020, por volta das 18h15min, no Residencial Lago Sul, Avenida D, Bloco, apt 201, Jardim Aureny III, nesta cidade, o 
denunciado, VITOR GABRIEL ANEANES DA SILVA, com consciência e vontade, após adquirir, guardou e manteve em depósito 
drogas para fins de comércio, sem autorização legal ou regulamentar, consistente em 93g (noventa e três gramas) de maconha e 
0,7g (sete decigramas) de cocaína, conforme auto de prisão em flagrante, depoimentos de testemunhas, auto de apreensão e 
exibição e Laudo Pericial Preliminar nº 432/20201.Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima indicados,os 
Guardas Metropolitanos após receberem várias denúncias de que na referida localidade havia um grande fluxo de usuários de 
drogas entorpecentes e que o referido apartamento estava sendo usado como “boca de fumo”, se deslocaram até local acima 
mencionado,onde após autorização do proprietário fizeram uma busca no referido apartamento, sendo encontrado na gaveta do 
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guarda-roupa do acusado, uma fração embalada de maconha, eo valor de R$ 20,00 (vinte reais) e na geladeira, na parte 
debaixo, foi encontrado um grande pedaço de maconha, aparentemente do tipo shunk (mais concentrado).” Notificado, o 
acusado apresentou defesa prévia (evento 14). A denúncia foi recebida, nos moldes da decisão elencada no evento 17, 
momento em que fora determinada a inclusão do feito em pauta para audiência de instrução e julgamento. Em audiência 
realizada no dia 14 de setembro de 2021 foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, interrogado o réu, 
bem como colhidas as alegações orais do MP e da Defesa. Os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu, 
prestados em Juízo, além das alegações orais do MP e Defesa, foram gravadas pelo sistema audiovisual, YEALINK sistema de 
videoconferência e audiências do Tribunal de Justiça do Tocantins, e foram gerados os arquivos na plataforma que poderão ser 
acessados por meio dos links informados no termo de audiência. Em suas alegações orais o representante do Ministério Público 
ratificou a denúncia oferecida, requerendo a condenação do réu nos exatos termos da peça exordial. Por seu turno, a Defesa em 
sede de alegações finais pugnou pela nulidade absoluta do processo, alegando em suma que as provas colhidas foram 
produzidas de forma ilegal, pois foram realizadas pelos Guardas Municipais, os quais não possuem competência investigativa, 
sendo de competência das Policiais Federal, Civil e Militar, bem como por ter realizado busca domiciliar sem mandado judicial, 
requerendo assim a absolvição do réu. Alternativamente, requereu a absolvição do réu de todas as imputações a ele atribuídas 
por falta de provas quanto à autoria, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do CPP, e a restituição dos bens apreendidos. 
Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime tipificado no artigo 33 para o artigo 28 da Lei de Drogas. Requereu 
ainda, em caso de condenação, que a pena base seja fixada em seu patamar mínimo, que seja aplicada as atenuantes da 
menoridade relativa e da confissão espontânea e que seja reconhecido o tráfico privilegiado com seu redutor em grau máximo 
com a aplicação de regime mais brando. Requereu ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e o 
direito de recorrer em liberdade. Por fim, requereu a isenção da pena multa. É o relato. Fundamento e decido. Cuida-se de ação 
penal pública incondicionada deflagrada pelo Ministério Público Estadual, pela qual se pretende imputar a Vitor Gabriel Aneanes 
da Silva a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Da preliminar de nulidade processual Inicialmente a 
defesa alega nulidade do feito argumentando que as provas colhidas foram adquiridas de forma ilícita, pois foram realizadas 
pelos Guardas Metropolitanos, os quais não possuem competência para tal, bem como adentraram na residência sem 
autorização judicial. A preliminar não prospera. No que tange a inviolabilidade do domicilio, a Constituição Federal assevera: Art. 
5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; Grifei. A este respeito o 
art. 157 do Código de Processo Penal dispõe que: Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. § 1o São também inadmissíveis as 
provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas 
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. § 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, 
seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da 
prova. § 3o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, 
facultado às partes acompanhar o incidente. No caso dos autos, Victor Gabriel foi autuado em flagrante na posse dos 
entorpecentes. Além disso, a entrada dos guardas municipais na residência foi franqueada pelo próprio acusado, conforme se 
verifica em seu interrogatório na instrução judicial. Não há óbice para que os guardas municipais, em contexto de flagrância 
delitiva, procedam à colheita de elementos para subsidiar a persecução penal. Na realidade a prova que produziram foi 
unicamente a apreensão dos objetos ilícitos, apresentando as suas versões dos fatos à autoridade policial, que lavrou o 
flagrante. Nesse sentido, segue o entendimento de nossa jurisprudência: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM 
FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE 
REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode 
prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas 
municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. 2. A privação antecipada da 
liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar 
embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime 
e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de 
Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a 
gravidade do crime. 3. No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Tribunal estadual, em razão da periculosidade 
do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto a ré já possui condenação por tráfico de drogas 
e (ii) pela quantidade de entorpecente apreendido (147,23g de maconha, 21, 51g de crack e 104,82g de cocaína). Prisão 
preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes. 4. 
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos 
gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso ordinário improvido. (RHC 94.061/SP, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018). Posto isso, afasto a preliminar 
de nulidade processual suscitada pela defesa em alegações finais. Do mérito Para a caracterização típica do delito em análise, 
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necessário se faz cotejar os elementos de provas produzidos com o disposto no artigo 52, inciso I, da Lei 11.343/06, o qual 
dispõe que deve ser observada a natureza e a quantidade da droga; o local e as condições em que se desenvolveu a ação 
criminosa; as circunstâncias da prisão; a conduta e os antecedentes do agente. No caso, dúvidas não há em relação à 
materialidade do delito, uma vez que restou sobejamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (evento1, do IP) e 
laudo pericial nº 1978/2020 (evento 36, do IP), no qual atesta que as substâncias apreendidas podem causar dependências 
físicas ou psíquicas e estão proscritas no território nacional, conforme legislação vigente. A materialidade também está 
corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e em juízo. Todavia, quanto à autoria, em análise acurada 
às provas colhidas na fase policial e judicial, as circunstâncias relatadas nos autos não são suficientes para o reconhecimento da 
conduta delituosa narrada na denúncia. Nos interrogatórios realizados nos autos o acusado alegou que os entorpecentes 
apreendidos se destinavam ao consumo pessoal: “(...) Que estava em casa quando uma equipe da Guarda Metropolitana 
(ROMU) bateu na porta e autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Que os policiais encontraram drogas em seu 
quarto e na geladeira; Que alega ser usuário de maconha e cocaína; Que a droga encontrada em seu apartamento era para seu 
consumo pessoal; Que a droga que adquire éfornecida por um vizinho chamado de MARCOS (vulgo MP).” “(...) Eu sou usuário 
de drogas. Uso de forma recreativa geralmente apenas no final de semana. Se não me engano foi apreendido cerca 80 gramas 
de maconha, paguei uns 500 reais por essa droga. Eu trabalho e ganho um salário mínimo. As despesas da casa divido entre 
minha mãe e uma prima. Desconheço essa movimentação na minha residência conforme relatado pelos guardas. Onde moro 
são quatro andares por prédio. Eu consumia droga, mas desconheço essa movimentação. Eu moro há 05 anos nesse local. Eu 
falei para eles que essa droga seria para meu consumo mesmo. Quando os policiais chegaram eu estava sob efeito de 
entorpecente. Eu consenti a entrada deles na minha casa. eles me informaram acerca da denúncia. Naquele dia eu estava 
sozinho, não tinha ninguém na minha casa. Eu estava aéreo e consenti a entrada deles. Eu uso droga hoje mais 
controladamente. Não moro mais lá naquele endereço desde o ocorrido. (...)”. (Interrogatório do acusado em juízo). Em juízo o 
guarda metropolitano Eliezio Pereira dos Santos relatou as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes na posse do réu: “(...) 
Recebemos denuncia de moradores que no apartamento do réu estava tendo grande movimentação de pessoas denotando o 
tráfico de drogas. No dia dos fatos, fomos averiguar e batemos no apartamento do réu ele próprio abriu e franqueou a entrada. 
Em busca domiciliar encontramos dentro de uma guarda roupa porção de droga. Encontramos dinheiro também e dentro da 
geladeira outra porção maior de droga, aparentando ser maconha. Encontramos uma porção pequena de cocaína na gaveta do 
guarda roupa. Não encontramos balança de precisão. Tínhamos informações prestadas por populares da ocorrência do tráfico 
naquele local. Quando cheguei não tinha mais movimentação. Ele não criou problema para ingressarmos na sua residência. 
Chegamos no local não tinha ninguém na porta por isso batemos na porta. Os moradores enviaram mensagem para a guarda 
informando sobre a movimentação. Não sabíamos quem era o Vitor. Não possuíamos mandado judicial para adentrar a 
residência, no entanto eles assinaram o formulário de autorização para a entrada. Na residência só estava o Vitor depois que sua 
mãe chegou no local. O réu disse que era usuário de drogas. (...)”. (Depoimento da testemunha Eliezio em juízo). No mesmo 
sentido o guarda Adelson Nicolau dos Santos relatou: “(...) Tínhamos informações de que realmente dentro do condomínio 
estaria ocorrendo venda de drogas. Diante das informações fomos ate o local. Chegando lá, batemos na porta do réu e ele cedeu 
a entrada naquele local. Realizada busca domiciliar apreendemos drogas e dinheiro. A droga era cocaína. A droga estava no 
guarda roupa acondicionada em uma embalagem. Ele disse que só tinha essa droga encontrada no guarda roupa, no entanto, 
apreendemos mais droga na geladeira. O réu franqueou a entrada na residência. Encontramos uma trouxinha de cocaína e o 
restante era maconha. As pessoas paravam a viatura e diziam que naquele local ocorria o tráfico de drogas. A denúncia não 
especificava quem seria o traficante. Eu não conhecia o réu de outras abordagens. O comandante especificou o endereço a ser 
realizado a diligência. Não tinha mandado judicial para adentrar na residência. Quem participou da busca foi eu e o Eliezio. 
Questionado o réu sobre a destinação da droga o mesmo assumiu que seria para consumo próprio. Populares que denunciaram 
o endereço do réu. (...)”. (Depoimento da testemunha Adelson em juízo). O simples fato de o denunciado ter sido surpreendido 
mantendo em depósito 93g (noventa e três gramas) de maconha e 0,7g (sete decigramas) de cocaína, não é suficiente para 
comprovar a prática do tráfico. Conforme relatos testemunhais, não houve prévia investigação para atestar que o réu estava 
envolvido no comércio de entorpecentes nesta cidade. As testemunhas relataram que não presenciaram o réu comercializando o 
entorpecente apreendido. Nenhum suposto usuário declarou que recebeu ou comprou drogas de Vitor Gabriel, bem como não 
foram apreendidos com o acusado objetos normalmente utilizados para a mercancia de drogas (balança de precisão, anotação 
referente ao tráfico etc.). A incidência penal de traficância descrita na peça acusatória não está amparada pelas provas colhidas 
no curso da instrução. A conduta do réu melhor se amolda ao delito de consumo pessoal de drogas ilícitas, previsto no artigo 28, 
caput, da Lei de Drogas. Nessa linha, diante da dúvida quanto à traficância e certeza quanto ao uso de entorpecente, em 
homenagem ao princípio in dubio pro reo, a desclassificação da conduta atribuída ao acusado (tráfico) para aquela descrita no 
artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 (uso) é medida que se impõe. Dispositivo Posto isso, desclassifico o delito imputado na peça 
acusatória (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) em desfavor do acusado Vitor Gabriel Aneanes da Silva, qualificado nos autos, 
para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei de Drogas. Diante da desclassificação, proceda a restituição dos objetos 
apreendidos em poder do acusado aos respectivos proprietários, com exceção da droga. Proceda a incineração da substância 
entorpecente apreendida, devendo a autoridade policial trazer ao processo o respectivo auto (art. 72, Lei 11.343/06). Com o 
trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal com as homenagens de estilo e anotações necessárias. 
Isento o réu do pagamento das custas processuais. P.R.I. Palmas/TO, 21/9/2021. ALLAN MARTINS FERREIRA - Juiz de 
Direito." Palmas, aos 11/10/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
  
Portaria Nº 2460/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 13 de outubro de 2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE:Art.1 alterar o anexo II da Portaria nº 053/2020, para o fim de registrar que o plantão judicial do período 
de 15/10/2021 às 18h a 22/10/2021, às 11h59min, será cumprido pelo magistrado Gil de Araújo Correia, servidoras Maristela 
Aires Jacobina e Jaqueline dos Santos Costa Lima  e oficiala de justiça Luciene de Souza Americano. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos treze (13) dias do mês 
de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
FLÁVIA AFINI BOVO 
 Juíza Diretora do Foro 
 

Juizado especial cível e criminal - norte 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
MÁRCIO BARCELOS COSTA, Juiz de Direito do 3° Juizado Especial Cível e Criminal, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio INTIMA a parte abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº:  0042426-34.2018.8.27.2729  
CHAVE Nº: 836735466418 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
REQUERENTE:  CENTRO DE TREINAMENTO E CAPAC. PROF. EM BELEZA DO TOCANTINS  
ADVOGADO: AUGUSTO DA SILVA BESERRA BRITO 
REQUERIDO: ERIC PRADO DA SILVA SANTOS  
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado ERIC PRADO DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o n° 013.524.551-61, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora online realizada (evento 48) no valor de R$ 216,00 
(duzentos e dezesseis reais)  para que se manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
MÁRCIO BARCELOS COSTA, Juiz de Direito do 3° Juizado Especial Cível e Criminal, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio INTIMA a parte abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 0021863-82.2019.8.27.2729/TO 
CHAVE Nº: 990464212219 
AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível 
EXEQUENTE: JOSIMAR DA SILVA SOUZA 
ADVOGADOS: NÃO CONSTITUÍDO 
EXECUTADO: AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES CARTEIRA LIVRE - STRATEGY e 
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GISELE GOMES ALENCAR 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da requerida GISELE GOMES ALENCAR, brasileira, estado civil não informado, inscrita no CPF sob 
o n°  705.065.971-13, filha de Naglia Gomes da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, da R. Sentença prolatada no 
evento 59, no prazo de 10 (dez) dias, nos autos da ação em epígrafe, através da qual, foi julgada extinta sem resolução do 
mérito tendo em vista o abandono da causa pela parte autora. Palmas - TO, 11/12/2020. Roniclay Alves de Morais - Juiz de 
Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DO DESPACHO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
MÁRCIO BARCELOS COSTA, Juiz de Direito do 3° Juizado Especial Cível e Criminal, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio CITA a parte abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 0008847-61.2019.8.27.2729/TO 
CHAVE Nº: 176123842919 
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: CENTRO DE TREINAMENTO E CAPAC. PROF. EM BELEZA DO TOCANTINS 
ADVOGADOS: AUGUSTO DA SILVA BESERRA BRITO 
EXECUTADA: GARDENIA DA CRUZ OLIVEIRA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: CITAÇÃO da executada GARDENIA DA CRUZ OLIVEIRA, brasileira, solteira, portadora do RG n° 
0329885520079 SSP/MA, inscrita no CPF sob o n° 041.816.613-77, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
ciência da parte expositiva do DESPACHO disponibilizado no evento 4, no prazo de 3 (três) dias. DESPACHO: "(...)no prazo de 
03 (três dias) dias, o principal e demais cominações legais, ou ofereça bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do 
débito, obedecendo o art. 835 do NCPC. 2) Não realizando o pagamento no prazo assinalado, proceda-se a penhora de tantos e 
quaisquer bens na posse do mesmo, quantos necessários até atingir o valor do débito. Recaindo a penhora sobre (i) bens 
móveis ou semoventes nomeie-se depositário o devedor ou a quem ele indicar; (ii) bens imóveis, intime-se o cônjuge do(a) 
devedor(a), procedendo-se à imprescindível avaliação do bem(ns). 3) Restando infrutífera a tentativa de penhora junto ao 
executado, proceda-se a penhora via Sistema Bacenjud. 4) Cientifique-se a parte devedora que poderá opor embargos à 
execução quando da sessão conciliatória, que será designada, ou, caso reconheça o débito, poderá efetuar o pagamento de 
30% (trinta por cento) do valor total e requerer o parcelamento em até 06 (seis) parcelas.(...) Palmas - TO, 07/03/2019. José 
Maria Lima - Juiz de Direito." Valor inicial do débito: R$ 6.948,48 (Seis mil e novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e 
oito centavos). 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Intimações aos advogados 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0019514-38.2021.8.27.2729 
Chave Processo: 210973301221 
Deprecante: 28ª Vara Cível da Comarca de São Paulo - SP 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Nº de origem: 1012776-74.2021.8.26.0100 
Exequente: Bradesco Saúde – S.A 
Advogado: Walter Roberto Lodi Hee - OAB/SP 104.358 
Executado: Track Tecnologia Ltda e Denis Roberto Amui 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 15 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0031924-31.2021.8.27.2729 
Chave Processo: 434380186421 
Deprecante: 5ª Vara Cível de Brasília - DF 
Ação: Monitória 
Nº de origem: 0733191-25.2020.8.07.0001 
Requerente: Contafácil – Contabilidade e Serviços AdministrativosEirele 
Advogado: Paulo Fernando de Souza Brito - OAB/DF 63.414 
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Advogado: Kaio Rodrigo Batista Andrade – OAB/DF. 46.293 
Requerido: Pedro Henrique Ferreira de Almeida 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 10 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO         
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0032882-17.2021.8.27.2729 
Chave Processo: 918273435821 
Deprecante: 15ª Vara Cível da Comarca de Belém - PA 
Ação: Inventário 
Nº de origem: 0830676-03.2020.8.14.0301 
Requerente: Vanderlei Severino Osório 
Advogado: Luis Carlos Silva Mendonça - OAB/PA 5781 
Requerido: Kelem Cristina Lemos Osório 
Requerido (Espólio de) José Severino Osório Neto 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 10 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0034087-81.2021.8.27.2729 
Chave Processo: 318922782921 
Deprecante: 1ª Vara de Execuções de Tit. Ext e Conflitos de Brasília - DF 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Nº de origem: 0003614-36.2013.8.07.0018 
Requerente: Banco de Brasília S.A 
Advogado: Luis Gustavo Silveira Ribeiro - OAB/DF 5781 
Requerido: Minascom Comercial Eireli, Alexandre Garcia da Silva e outro 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 09 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0034822-17.2021.8.27.2729 
Chave Processo: 345769064521 
Deprecante: 1ª Vara de Mimoso do Sul - ES 
Ação: Cumprimento de Sentença 
Nº de origem: 0013991-31.2012.8.08.0032 
Requerente: Zilmar Lauret Paiva 
Advogado: Dermeval César Ribeiro - OAB/ES 97304 
Requerido: Fundação Universidade do Tocantins 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0032003-10.2021.8.27.2729 
Chave Processo: 865267972521 
Deprecante: 1ª Vara Cível da Comarca de Alfenas - MG 
Ação: Cumprimento de Sentença 
Nº de origem: 5000981-29.2018.8.13.0016 
Requerente: Aquaporto Piscicultura Ltda - ME 
Advogado: Júlia da Silva Mendes - OAB/MG 170.014 
Requerido: Tamborá Agroindústria e Comércio de Pescados Ltda 
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INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 10 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0036165-48.2021.8.27.2729 
Chave Processo: 201434246921 
Deprecante: 7ª Vara Cível da Comarca de Niteroi - RJ 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Nº de origem: 0059970-32.2014.8.19.0002 
Requerente: Cond. Do Edifício Residencial Charitas Bay 
Advogado: Marcelo Cruz Evangelista - OAB/RJ 58.404 
Advogado: Levi Simóes de Freitas – OAB/RJ 196.585 
Requerido: Arlete Maria Pegoraro Carneiro 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0035933-36.2021.8.27.2729 
Chave Processo: 957025276921 
Deprecante: Vara Judicial da Comarca de Coronel Bicaco - RS 
Ação: Inventário 
Nº de origem: 5000326-61.2019.8.21.0093 
Requerente: Brasília Maria de Lima Gemelli 
Advogado: Marcelo Cruz Evangelista - OAB/RJ 58.404 
Advogado: Adriano Davis Tidra – OAB/RS 60.153 
Advogada: Livia Scheffler – OAB/RS 77.635 
Requerido: Luiz Eudoxio Gemelli 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.   
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
Autos: 0006911-97.2016.8.27.2731   - Cumprimento de sentença 
Exequente: Defensoria Pública Estadual 
Executados: Júnior Porto Santos e Maria Lúcia Soares Miranda 
Adriano Gomes de Melo Oliveira, MMº Juiz de Direito da vara de família, sucessões e infância e juventude desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... Objeto/Finalidade: MARIA LÚCIA SOARES MIRANDA, inscrita 
sob o CPF nº 988.944.471-20, e JUNIOR PORTO DOS SANTOS, atualmente residentes e domiciliados em lugar incerto e não 
sabido; para caso queiram e no prazo de 05 (cinco) dias se manifestarem, SOB PENA DE SER CONVERTIDA EM PENHORA A 
INDISPONIBILIDADE DOS VALORES bloqueados via sistema SISBAJUD, conforme se vê abaixo: Em nome de Júnior Porto dos 
Santos junto ao Banco Mercantil do Brasil, foram bloqueados o valor de R$ 455,47 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 
quarenta e sete centavos).; Em nome de Maria Lúcia Soares Miranda junto ao Banco Caixa Econômica Federal foram 
bloqueados o valor de R$ R$ 301,34 (trezentos e um reais e trinta e quatro centavos).  DESPACHO/DECISÃO: 1. Relatório. Os 
presentes autos estão autuados com a classe de “Cumprimento de sentença” e com o assunto “Fixação, Alimentos, Família, 
DIREITO CIVIL”, em que figura como exequente a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e como executados JÚNIOR PORTO 
SANTOS e MARIA LÚCIA SOARES MIRANDA. A obrigação reclamada é referente aos honorários advocatícios sucumbenciais 
fixados em sentença prolatada na fase de conhecimento anterior (ev. 106). A executada MARIA LÚCIA foi intimada 
pessoalmente para proceder ao pagamento da dívida (ev. 140), no entanto, permaneceu inerte (ev. 141). O executado JÚNIOR, 
após os trâmites legais, foi intimado via edital do pedido de cumprimento de sentença (evs. 135, 137, e 139), mas o prazo do 
edital transcorreu sem qualquer manifestação (ev. 143), motivo pelo qual lhe foi nomeada curadora especial a Defensora Pública 
Dr.ª ÍTALA GRACIELLA LEAL DE OLIVEIRA. A curadora especial, por seu turno, apresentou impugnação por negativa geral (ev. 
147). Com vista, o exequente pede pugna pelo seguimento aos atos de busca e expropriação de bens (ev. 155). É o relatório 
necessário. Decido. 2. Fundamentação. Apesar de a Defensora Pública nomeada curadora especial da parte executada ter 
apresentado contestação por negativa geral, os argumentos por si trazidos não são capazes de obstar o andamento aos atos de 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5060 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2021 28 

 

 
 

constrição, já que a parte injustificadamente vem descumprindo com sua obrigação fixada em título executivo judicial hígido. 
Nesse sentido: TJRS: A impugnação por negativa geral se relaciona à reposta (impugnação/contestação), cuja prerrogativa do 
Defensor Público não o exime de fundamentar o recurso indicando as razões da inconformidade (Apelação Cível n.º 
70076340942, Décima Sexta Câmara Cível, rel. Desa. Jucelena Lurdes Pereira dos Santos, j. 25/10/2018). É, portanto, o caso de 
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença para continuidade do feito. 3. Dispositivo. Ante o exposto, ACOLHENDO 
o pedido veiculado no evento 155, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença veiculada no evento 147, o que 
faço para DETERMINAR à Assessoria deste Juízo que proceda à ordem de bloqueio de ativos financeiros em nome da 
parte devedora, via SISBAJUD, do valor integral da dívida atualizada nestes autos. Antes, porém, em sendo necessário, 
SOLICITE-SE à parte exequente a atualização do débito, no prazo de 05 dias, sob pena de reconsideração da decisão e 
extinção do feito. Em sendo necessário também, fica a Assessoria deste Juízo AUTORIZADA à proceder à consulta ao sistema 
INFOJUD para obtenção do número do CPF da parte executada, ou mesmo, SOLICITAR à parte exequente que forneça os 
dados necessários para sua obtenção. Transcorrido o prazo de 48 horas, verifique-se junto ao SISBAJUD se a ordem de 
bloqueio foi bem sucedida. Sendo o valor ínfimo, será desbloqueado. Caso haja EXCESSO de bloqueio, proceda-se à IMEDIATA 
adequação do valor necessário à garantia da dívida, desbloqueando-se os valores excedentes. Havendo indisponibilidade de 
ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC, intime-se IMEDIATAMENTE a parte executada, por meio de seu 
advogado/defensor público, ou pessoalmente, caso se faça necessário, para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 
SOB PENA DE SER CONVERTIDA EM PENHORA A INDISPONIBILIDADE DOS VALORES. Em caso de bloqueio de valores 
identificados como oriundos de auxílio emergencial (Lei n.º 13.982/2020), o que deverá ser alegado e comprovado pela parte 
interessada, em atendimento ao disposto no art. 5º da Resolução CNJ n.º 318, os autos deverão vir imediatamente conclusos, a 
fim de que seja viabilizado, se for o caso, o levantamento do bloqueio no prazo máximo de 24 horas. Transcorrido o prazo sem 
manifestação, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos para deliberação (localizador CLS SISBAJUD). Não 
havendo qualquer valor bloqueado ou sendo o valor ínfimo e desbloqueado, INTIME-SE a parte exequente, através de seu 
advogado/defensor público ou pessoalmente, como de praxe, caso se faça necessário, para se manifestar, no prazo de até 15 
dias, inclusive atualizando o valor da dívida, sob pena de extinção. Após, com ou sem atendimento, dê-se vista ao Ministério 
Público (se for o caso), seguindo os autos conclusos. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Dado e Passado 
no Juízo da 2ª Vara cível de Paraíso do Tocantins, TO, aos 13 de outubro de 2021. Eu, _______Miguel da Silva Sá, Técnico 
Judiciário, digitei. Adriano Gomes de Melo Oliveira – Juiz de Direito Titular. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data 
publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE REMOÇÃO, MODIFICAÇÃO E DISPENSA DE TUTOR OU CURADOR - Publicação por 03 
(três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª Publicação  
O Excelentíssimo Senhor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO 
DE Remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador sob o nº. 0003385-83.2020.8.27.2731, requerida por NICE REGINA 
PEIXOTO DOS SANTOS em face de GERALDA MARIA VIEIRA, sentenciada em 01/03/2021 (ev. 69), a qual segue transcrita: "1. 
Relatório. Os presentes autos estão autuados com a classe de “Remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador” e com o 
assunto “Nomeação, Curatela, Família, DIREITO CIVIL”, em que figura como autora NICE REGINA PEIXOTO DOS SANTOS e 
como ré GERALDA MARIA VIEIRA. Pede a autora, sob os auspícios da gratuidade da justiça e inclusive em sede antecipação de 
tutela, seja nomeada curadora da requerida interditada, a fim de que possa representá-la perante aos órgãos públicos, privados e 
judiciais. Para tanto, argumenta, em suma, que: a) a requerida, que tem 87 anos de idade, é portadora de Síndrome Demencial 
há mais de 15 anos em estado avançado, razão pela qual foi interditada por meio de ação judicial, tendo lhe sido nomeada 
curada a Sr.ª MARIA JOSÉ DOS SANTOS, filha da requerida, mãe da autora; b) ocorre que a curadora veio a óbito em 
18/02/2020 e, desde então, a autora, neta da ré, vem dispensando todos os cuidados essenciais ao bem estar da interditada, 
acompanhando-a em seus procedimentos médicos e terapêuticos, ofertando-lhe todo o auxílio e suporte que necessita; c) a 
requerida “necessita de alimentação especial, remédios, faz uso de frauda geriátrica e constantemente é levada para internação 
hospitalar por alterações em seu estado de saúde”; d) a requerente, por seu turno, é “publicitária, divorciada, não tem filhos, 
residente no mesmo endereço da avó e encontra-se em pleno gozo de suas faculdades mentais”, mantendo inclusive “reputação 
ilibada e idoneidade moral” para assumir formalmente a responsabilidade pela avó requerida. Instruindo o pedido vieram os 
documentos anexados ao evento 1, dentre eles os documentos pessoais das partes, a certidão de óbito da curadora MARIA 
JOSÉ DOS SANTOS, laudos médico e fisioterápico sobre o quadro clínico da requerida e termo de curatela provisória (DOC 
PESS2).No evento 5 foi concedida antecipação de tutela, tendo sido a autora nomeada curadora provisória da requerida. Nessa 
mesma ocasião foi ainda nomeada curadora especial à requerida um dos defensores públicos que atuam neste Juízo. Termo de 
compromisso assinado no evento 22.Intimada, a curadora especial oferece contestação por negativa geral, pugnando, em suma, 
pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à requerida e pela realização do estudo do caso pela Equipe 
Multidisciplinar (ev. 23).A intervenção da Equipe Multidisciplinar também foi solicitada pelo Ministério Público (ev. 30).Despacho 
determinando a remessa ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares – GGEM no evento 37.Laudos técnicos apresentados 
no evento 40 e 41.A autora concorda com o resultado dos laudos (ev. 45).A curadora especial exarou ciência (ev. 48).Com vista, 
o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido autoral (ev. 66).É o relatório. Decido.2. Fundamentação. Considerando o 
procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta julgamento. 
Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os 
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pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. No mérito, impede 
verificar somente se a autora reúne as condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curadora da requerida, tendo 
em vista que a interdição da ré já foi decretada por sentença judicial (ev. 77, Ação de Interdição n.º 0001185-
40.2019.8.27.2731).De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 
interesses do curatelado”. Pois bem.A parte autora confirmou a morte da antiga curadora (ev. 1, DOC PESS2) e também sua 
capacidade de representar ou assistir a interditada nos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial (art. 85, caput, e § 1º, 
Lei n.º 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência).Comprovou também que é a pessoa mais indicada para assumir a 
curadoria da requerida, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC – ev. 1, DOC PESS2), demonstrou ser 
comprometida com o bem estar da avó (evs. 40 e 41).Cumpre ressaltar que, após a realização de entrevistas com os envolvidos 
e de visita domiciliar, a assistente social e psicóloga da Equipe Multidisciplinar foram uníssonas em atestar que a autora reúne 
todas as condições para assumir formalmente o encargo de responsável pela relativamente incapaz: Diante dos fatos não 
existem dúvidas acerca do estado de senilidade da idosa, já agravado pela doença. Portanto, recomendo a alteração do 
exercício da curatela provisória em tutela de urgência de Geralda Maria de Vieira à neta Sra. Nice Regina Peixoto dos Santos em 
virtude do falecimento de sua curadora pretérita (mãe da autora e filha da interditada), requerente, como representante dos 
demais membros da família e que reúne condições de mantê-la em um ambiente saudável, seguro, harmonioso e com afeto 
(Estudo social – ev. 40).Nice apresenta condições psíquicas para exercer a função de tutora e curadora e expõe que desde o 
óbito de sua mãe que era antes a responsável, ela passou a cuidar de sua avó, a qual não possui bens, e necessita da 
modificação com termo de curatela provisória de tutela de urgência afim de legalização do processo. / A mesma relata ser a 
única responsável e interessada em cuidar da avó, relata que os tios não são saudáveis para assumir tamanha responsabilidade, 
sendo um cadeirante e a outra apresenta obesidade e outras comorbidades (Avaliação psicológica – ev. 41).O pedido é, pois, 
procedente. Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do disposto no art. 
1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que a autora já vem 
auxiliando para que sejam proporcionados a ré os cuidados necessários ao seu bem estar e é, indubitavelmente, idônea. Assim, 
resta afastado qualquer risco ao patrimônio da requerida, mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e 
porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos 
do Código Civil).Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. 
Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui 
bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que 
figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. 
III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da 
curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 
16/02/2016).3. Dispositivo. Ante o exposto:1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 5;2. ACOLHO o pedido inicial e, 
assim, RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço 
para NOMEAR a autora NICE REGINA PEIXOTO DOS SANTOS como curadora definitiva da interditada GERALDA MARIA 
VIEIRA, em substituição à anterior curadora MARIA JOSÉ DOS SANTOS, já falecida.3. Fica a curadora dispensada do 
dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em 
Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto 
no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede 
mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a 
funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital 
os nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, LAVRE-SE o termo de 
curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 
ora fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE 
os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria n.° 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa 
dos autos à Contadoria Judicial Unificada, tendo em vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-
se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA, Juiz de Direito." E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou 
o MM. Juiz a publicação do presente no placar do Fórum local1 e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca 
aos 30/09/2021. Eu, Keyla Rocha Nogueira Rodrigues, digitei. Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA. 
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Requerente: OTAVIO RIBEIRO DA SILVA e EULINDA QUIXABA RIBEIRO 
Requerido: LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 
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 quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação 
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível. 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. Porto Nacional-TO, 11/10/2021. Eu, técnica judiciária conferi 
e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0007788-43.2021.8.27.2737 
Ação: Usucapião 
Requerente: ERMINIO JOSE DO AMARAL 
Requerido: JOAQUIM DA CONCEICAO e CARLOTA PEREIRA DE ALMEIDA 
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 quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação 
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível. 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. Porto Nacional-TO, 11/10/2021. Eu, Diana Mascarenhas 
Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio 
do fórum. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0015230-94.2020.8.27.2737 
Ação: Usucapião 
Requerente: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 
Requerido: DIVINA MARQUES MAIA e ADAIR ALMEIDA MAIA 
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 quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação 
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível. 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. Porto Nacional-TO, 11/10/2021. Eu, Diana Mascarenhas 
Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio 
do fórum. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0008219-77.2021.8.27.2737 
Ação: Usucapião 
Requerente: SALVIANO FELIPE DO CARMO 
Requerido: ELECTRO BONINIO 
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 quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação 
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supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível. 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. Porto Nacional-TO, 11/10/2021. Eu, Diana Mascarenhas 
Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio 
do fórum. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0007278-30.2021.8.27.2737 
Ação: Usucapião 
Requerente: JOSIELMA DA SILVA OLIVEIRA 
Requerido: JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA 
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 quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação 
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível. 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. Porto Nacional-TO, 11/10/2021. Eu, Diana Mascarenhas 
Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio 
do fórum. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0003969-98.2021.8.27.2737 
Ação: Procedimento Comum Cível 
Requerente: COLONIAS DE PESCADORES PORTO REAL Z-04 
Requerido: D A C BARBOSA 
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 quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
meio CITA os interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação 
supramencionada, advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 
tudo em conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara 
Cível. 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. Porto Nacional-TO, 11/10/2021. Eu, Diana Mascarenhas 
Santos, técnica judiciária conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio 
do fórum. 
  

Central de execuções ficais 

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 PABLO ARAGAO DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 
05261036127, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008909-77.2019.8.27.2737 - Chave: 670264054819, 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$ 789,34 (setecentos e oitenta e nove reais e trinta e 
quatro 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. 
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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 
0007831-82.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ROBERTA BARBOSA DA 
SILVA GIACOMINI, CNPJ/CPF nº 98162314172, 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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, e por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0008522-96.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de HELBA MARIA 
VASCONCELOS DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 23345071134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência 
do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 28 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0010435-45.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ELIMAR VIDAL TAVARES DE 
LIRA, CNPJ/CPF nº 02882022107, 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 ambos do Novo 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. 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, 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. 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5060 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2021 33 

 

 
 

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 
0003426-66.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de RONAN FERREIRA DINIZ, 
CNPJ/CPF nº 98409107104, 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 pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 ambos do Novo 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 SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) 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, 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 
0007509-62.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ELIENE DA CRUZ PEREIRA 
DA SILVA, CNPJ/CPF nº 84908130191, 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0008465-10.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de EMERI ALVES VELOSO, 
CNPJ/CPF nº 00484963163, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 17 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
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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 
0004750-91.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUIZ GONZAGA ALVES 
MARTINS, CNPJ/CPF nº 06008682815, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 29 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0006175-22.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LENOILSON SOARES 
SILVESTRE, CNPJ/CPF nº 03312391164, 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0008570-21.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de SUIANE TAVARES DE 
FRANCA, CNPJ/CPF nº 95498940106, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 18 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 
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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 
0005444-94.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LEONIDAS SANTOS FEITOSA, 
CNPJ/CPF nº 85029564349, 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0007739-07.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARCELO SILVA DE 
CASTRO, CNPJ/CPF nº 02400305161, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 29 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0003183-59.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de KELBE MOURAO DA COSTA, 
CNPJ/CPF nº 98639382115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação 
mediante a penhora on-line dos valores constritos, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo 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. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se Alvará Judicial em favor da FAZENDA PÚBLICA 
EXEQUENTE, para levantamento dos valores constritos via SISBAJUD. 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, 
honorários advocatícios inclusos na penhora. 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 
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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 
0006665-78.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de AUGUSTO RIBEIRO COSTA 
PEREIRA, CNPJ/CPF nº 03277466108, 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 SISBAJUD 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 
0002542-03.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ADILSON BRITO DA SILVA, 
CNPJ/CPF nº 28865820187, 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0007431-68.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ROMÁRIO RIBEIRO BRITO, 
CNPJ/CPF nº 02555810170, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 36 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 924, inciso II, do 
Novo Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a execução; tendo em vista a realização 
de penhora on-line do valor do débito objeto desta demanda, e, ainda, diante da ausência de manifestação da parte executada, 
apesar de devidamente intimada de tal penhora, forçoso concluir pela extinção da presente ação.  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. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se Alvará Judicial em favor da FAZENDA PÚBLICA 
EXEQUENTE, para levantamento dos valores constritos via SISBAJUD. Concernente ao saldo remanescente determino que 
seja efetivada a baixa da penhora via sistema SISBAJUD. Caso os valores já tenham sido transferidos para conta judicial, 
expeça-se o alvará em favor do executado titular das contas bloqueadas. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
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executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, honorários advocatícios já inclusos na penhora. 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 
0002058-27.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ALAM BEZERRA DA CUNHA, 
CNPJ/CPF nº 00450390110, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 33 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0005096-76.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOSE DE SOUZA FILHO, 
CNPJ/CPF nº 13120106810, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 20 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0009358-69.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CIRLEI CUNHA COSTA, 
CNPJ/CPF nº 53261160144, 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e 
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considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, 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 
0008081-47.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANDRIA MURIELLI RIBEIRO 
MARINHO COSTA, CNPJ/CPF nº 00698524217, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 29 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) 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, 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 
0004401-88.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ELIZEU VERAS LIMA, 
CNPJ/CPF nº 57680396272, 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 pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 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 
0003720-55.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ABNER JORGE DA SILVA, 
CNPJ/CPF nº 01298731445, 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: Eis o relato do essencial. DECIDO. Levando-se em 
consideração que o débito exequendo foi adimplido pelo Executado, não há razões para que a execução prospere. Assim, 
considerando que, a teor do que dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da 
obrigação, a ação deve ser extinta. 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
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trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Às providências. . 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 
0010576-64.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOABES PINA DE ABREU, 
CNPJ/CPF nº 88508900104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 18 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0009937-46.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de H. P. ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ/CPF nº 12998481000155, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 23 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0008365-55.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANDERSON NONATO 
PEREIRA, CNPJ/CPF nº 57696950134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 17 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
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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 
0012218-43.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CLAUDIO ROLDAO DE 
LELES, CNPJ/CPF nº 59648368104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 29 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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 
0005933-34.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de IVANILDO MAURICIO DA 
NOBREGA, CNPJ/CPF nº 39935124134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 33 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) 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, 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 
0010795-48.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIO CESAR BARROSO, 
CNPJ/CPF nº 28355768272, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 29 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD 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, 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5060 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2021 41 

 

 
 

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. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
A Excelentíssimo Senhor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da Única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia, 
Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime, de autos de AÇÃO PENAL, Nº 0000278-64.2021.827.2741, tendo 
como réu: PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, serviços gerais, portador da CI/RG, CPF 009.049.562-57, filho de Odete 
Silva de Oliveira Pereira e Edmundo Miranda Pereira,  residente em local incerto e não sabido; Para que fique INTIMADO da 
audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 09 de novembro de 2021, às 16h00min, por meio de 
VIDEOCONFERÊNCIA, conforme despacho evento 15. Devendo as partes no ato da intimação (preferencialmente) ou no prazo 
de 05 dias, fornecer o número de telefone com WhatsApp e/ou email.  Sem prejuízo, no dia e hora marcados da audiência, o 
servidor com atuação junto ao Fórum desta Comarca ficará responsável em fornece-lhes o link de acesso à sala virtual, através 
dos meios informados (número de telefone, WhatsApp e/ou email). Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, 
publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um 11/10/2021). 

Ana Martins da Rocha Silva  
Escrivã Respondendo 

 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
A Excelentíssimo Senhor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da Única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia, 
Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime, de autos de AÇÃO PENAL, Nº 0000278-64.2021.827.2741, tendo 
como réu: PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, serviços gerais, portador da CI/RG, CPF 009.049.562-57, filho de Odete 
Silva de Oliveira Pereira e Edmundo Miranda Pereira,  residente em local incerto e não sabido; Para que fique INTIMADO da 
audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 09 de novembro de 2021, às 16h00min, por meio de 
VIDEOCONFERÊNCIA, conforme despacho evento 15. Devendo as partes no ato da intimação (preferencialmente) ou no prazo 
de 05 dias, fornecer o número de telefone com WhatsApp e/ou email.  Sem prejuízo, no dia e hora marcados da audiência, o 
servidor com atuação junto ao Fórum desta Comarca ficará responsável em fornece-lhes o link de acesso à sala virtual, através 
dos meios informados (número de telefone, WhatsApp e/ou email). Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, 
publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um 11/10/2021). 

Ana Martins da Rocha Silva  
Escrivã Respondendo 

 

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

EDITAL Nº 3819375 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO 15 (QUINZE) DIAS 
PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS Nº 5000974-09.2010.8.27.2706/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: REINALDO LUIZ VALADÃO 
RÉU: LEANE BATISTA DOS SANTOS 
RÉU: FIRMINIANO NETO DA SILVA 
RÉU: CRISTIANE VITALINA ARANTES 
O Dr. JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito em auxílio ao Núcleo de Apoio as Comarcas – NACOM – Estado do 
Tocantins, em auxílio ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Araguaína, Estado do Tocantins, com atribuições definidas pela Portaria Nº 
2112, de 01 de setembro de 2021 DJTO 5035, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, a Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos Nº 5000974-09.2010.8.27.2706 que o MINISTÉRIO PÚBLICO, move contra REINALDO LUIZ VALADÃO, LEANE 
BATISTA DOS SANTOS, FIRMINIANO NETO DA SILVA e CRISTIANE VITALINA ARANTES. Quanto ao denunciado REINALDO 
LUIZ VALADÃO, brasileiro, portador do R.G. nº 399629 SSP/TO, Inscrito no CPF sob o nº 884.132.501-10, nascido em 
24/03/1978, natural de Goiânia/GO, filho de Maria das Dores Valadão da Silva, residente e domiciliado à Rua Liberdade, nº 914, 
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Setor Itapuan, CEP: 778.235-50, Araguaína-TO, atualmente em local incerto e não sabido ficando através deste devidamente 
INTIMADO da Decisão proferida no evento 185 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo profissional da advocacia, 
consoante deliberado no Evento 169, bem como, para ofertar as alegações finais via memoriais no prazo legal. Para 
conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.  Eu, Marcia Vieira Barbosa, Servidora do Núcleo de Apoio ás Comarcas - 
NACOM, digitei e subscrevi a mando do magistrado que determinou sua expedição e que assina. Documento eletrônico assinado 
por JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, 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 3819375v3 e do código 
CRC 544e92ef. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

Secretaria Judicial Unificada Das Varas Cíveis   
  
Quadra AA SE 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Fórum da 
Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63)3218-4569 - https://www.tjto.jus.br/ - Email: 
seci@tjto.jus.br 
  

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000409-22.2014.8.27.2729/TO 
  
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO (OAB TO000779) 
RÉU: DALLESSANDRO DE OLIVEIRA 
RÉU: IRMAOS OLIVEIRA REPRESENTAÇAO COMERCIAL LTDA 
  

EDITAL Nº 3668794 
  

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
  

O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz Auxiliar das Varas Cíveis  da Comarca de Palmas/TO, no uso de suas 
atribuiçoes legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,  que pelo  Juízo da  4ª  Vara  Civel  de 
 Palmas,  tramita  a  AÇÃO DE  EXECUÇÃO  POR TITULO  EXTRAJUDICIAL,  com  número  de  processo:  0000409-
22.2014.8.27.2729, proposta 
 por BANCO BRADESCO S.A., em desfavor de IRMAOS OLIVEIRA REPRESENTAÇAO COMERCIAL  LTDA. Proceder  a 
INTIMAÇÃO de DALLESSANDRO  DE  OLIVEIRA, CPF: 849.067.151-68, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi 
efetivada a penhora, via sistema BacenJud, no valor de R$ 1.406,29 (um mil quatrocentos e seis reais e vinte e nove centavos), 
bem como para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º do NCPC), em querendo, manifestar-se. 
OBSERVAÇÃO:  Tudo  em  conformidade  com a  petição  inicial  e  decisão  disponibilizadas  via sistema  e-Proc  em  
 www.tjto.jus.br, após  inserir  o  nº  dos autos  e  chave  nº.  297509868114 (Normativa nº 1/2016 -
 Presidência/ASPRE). Para consultas, basta acessar  o link: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/, na  aba  consulta 
 pública,  inserir  o 
número do processo e a chave para acesso integral. 
Assim, pelo que dos autos consta, expediu-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência  que, após  exarar   o  seu 
respeitável "cumpra-se", se digne determinar as diligências para  o  seu  integral  cumprimento,  com  o  que  está  prestando 
 relevantes  serviços  à Justiça.  Eu, RAIMUNDA PINTO DE SOUSA, Técnico(a) Judiciário(a) da secretaria judicial unificada das 
varas cíveis, o digitei e subscrevo. 
  
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
  
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, 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 
3668794v4 e do código CRC 7c9053ee. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 21/9/2021, às 19:21:36 
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ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
Avenida Filadélfia, 3650, Fórum de Araguaína - Bairro: Jardim Filadélfia - CEP: 77813-905 - Fone: (63) 3501-1500 - Email: 

civel1araguaina@tjto.jus.br 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5010232-72.2012.8.27.2706/TO  
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: OVO BOM DISTRIBUIDORA LTDA 
RÉU: FERNANDO VITORINO DE SOUZA 
RÉU: ELIZABETH MARIA FERNANDES 

EDITAL Nº 3646006 
  
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
  
A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado  do  Tocantins, se processam os Autos n. 5010232-72.2012.827.2706 – 
CHAVE DO PROCESSO: 159697290413 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta por BANCO 
BRADESCO S/A em desfavor OVO BOM DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ:  09.524.693/000-96; FERNANDO 
VITORINO DE  SOUZA, inscrito no CPF: 804.759.143-68, E ELIZABETH MARIA FERNANDES,    inscrita no cep: 117.268-
913,  sendo o presente para INTIMAR  o(s)  executado(s)  OVO BOM DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ: 
09.524.693/000-96; FERNANDO VITORINO  DE SOUZA,  inscrito  no  CPF:  804.759.143-68,  E  ELIZABETH  MARIA 
 FERNANDES, inscrita no cep: 117.268-913 , ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO,  da PENHORA do 
evento 307, bem como para ciência  do  bloqueio  de  dinheiro realizado por meio do sistema Bacen-Jud, para, 
querendo,   no  prazo  de  05  (cinco)  dias, comprovar: (i) que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou 
(ii) que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 3º). ADVIRTA(M)- SE o(s) 
executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s) bloqueado(s) será 
convertida em  penhora,  ficando  automaticamente  ciente(s)  da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, 
dispensando-se nova intimação.  E  para  que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que  será 
publicado 01 (uma) vez no Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de setembro do 
ano de dois mil e vinte e um  (17/09/2021).  Eu,  Ises Maria Rodrigues Costa, Técnico Judiciário, que digitei e subscrevi. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
3646006v2 e do código CRC 85a37227. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
Data e Hora: 17/9/2021, às 18:15:9 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2413/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 de outubro 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 na Instrução Normativa nº 7/2021- PRESIDENCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe acerca das normas 
de administração de bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 287/2021, referente ao 
Processo Administrativo 21.0.000020825-3, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Pottencial Veículos Especiais e 
Equipamentos de Segurança - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de veículos zero quilômetro, para atender as demandas 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
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LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DIADM / SETRAN Jhonne Araújo  de Miranda 204861 

DIADM / SETRAN Acácio Lopes Lima 185243 

DIADM / DPATR  Moredson Mendenha de Abreu Almas 352416 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2415/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 de outubro 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 288/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000023047-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Cleber Nascimento da Rosa, que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo e 
permanente (acessórios e equipamentos de sonorização), para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como gestor do contrato nº 144/2021 e 
a servidora, Aline Aragão Ishizawa matrícula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento  contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2416/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 de outubro 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 na Instrução Normativa nº 7/2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens 
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contratos nº 288/2021, referente ao 
Processo Administrativo nº 21.0.000023047-0 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Cleber 
Nascimento da Rosa, que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo e permanente (acessórios e equipamentos de 
sonorização), para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DINFRA / SMP Mario Sergio Loureiro Soares 352204 

DINFRA / SMP Aline Aragão Ishizawa 233558 

DIADM / DPATR Joana D’arc B Silva 263644 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1762/2021, de 13 de outubro 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 2021/99207 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto 
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Nacional-TO, no período de 13/10/2021 a 13/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0007343-25.2021.8.27.2732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1763/2021, de 13 de outubro 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 2021/99208 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nilvania Ferreira de Sousa, Matrícula 990667, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Aragominas-
TO, no período de 09/10/2021 a 09/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000386-
90.2021.8.27.2742.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1764/2021, de 13 de outubro 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 2021/99200 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Claudia Alves Cavalcante, Matrícula 990460, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 18/10/2021 a 18/10/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0002128-17.2019.8.27.2712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1765/2021, de 13 de outubro 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 2021/99211 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Viviane Rosa Martins, Matrícula 990294, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Aragominas-TO, 
no período de 11/10/2021 a 11/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000386-
90.2021.8.27.2742.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1766/2021, de 13 de outubro 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 2021/99171 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lana Lanucy Bezerra Sampaio Oliveira, Matrícula 990496, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 11/10/2021 a 12/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002194-
94.2020.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1767/2021, de 13 de outubro 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 2021/99204 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rafaela Ribeiro Ferreira Martins, Matrícula 990280, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 20/10/2021 a 20/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000793-
11.2021.8.27.2738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1768/2021, de 13 de outubro 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 2021/99203 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rafaela Ribeiro Ferreira Martins, Matrícula 990280, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Ponte 
Alta do Bom Jesus-TO, no período de 18/10/2021 a 18/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0000793-11.2021.8.27.2738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1769/2021, de 13 de outubro 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 2021/99143 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Camila Rocha de Oliveira, Matrícula 990320, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Sao 
Salvador do Tocantins-TO, no período de 18/10/2021 a 18/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000610-64.2021.8.27.2730.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1770/2021, de 13 de outubro 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 2021/99142 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Camila Rocha de Oliveira, Matrícula 990320, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Zona Rural-
TO, no período de 19/10/2021 a 19/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000069-36.2018.8.27.2730.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1771/2021, de 13 de outubro 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 2021/99202 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elinne de Cassia Maia Ferreira, Matrícula 990263, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Buriti 
do Tocantins-TO, no período de 18/10/2021 a 18/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0003893-38.2019.8.27.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1772/2021, de 13 de outubro 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 2021/99140 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mirian Lopes dos Santos, Matrícula 990439, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Sao 
Salvador do Tocantins-TO, no período de 15/10/2021 a 15/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0000610-64.2021.8.27.2730.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1773/2021, de 13 de outubro 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 2021/99139 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jessica Toneloto Mendes, Matrícula 990080, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Barrolandia-TO, 
no período de 18/10/2021 a 18/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000984-
34.2017.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1774/2021, de 13 de outubro 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 2021/99145 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tanya Suely Costa Fonseca, Matrícula 363462, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO para Itapiratins-TO, no período de 
17/10/2021 a 17/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000171-74.2021.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1775/2021, de 13 de outubro 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 2021/99137 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tonia de Jesus dos Santos Sousa, Matrícula 990233, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Marianopolis do Tocantins-TO, no período de 16/10/2021 a 17/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001435-05.2021.8.27.2731.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1776/2021, de 13 de outubro 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 2021/99135 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto 
Nacional-TO, no período de 06/10/2021 a 06/10/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0001870-58.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1777/2021, de 13 de outubro 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 2021/99238 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Paula Arruda Lima Dias Randis, Matrícula 361193, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguacema-TO 
para Caseara-TO, no período de 13/10/2021 a 13/10/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0000919-37.2019.8.27.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1778/2021, de 13 de outubro 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 2021/99089 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Suzana Divina Goncalves, Matrícula 363459, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Dois Irmaos do 
Tocantins-TO, no período de 14/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001662-10.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1779/2021, de 13 de outubro 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 2021/99237 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nathanne Ribeiro Saraiva Barbosa, Matrícula 358326, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO 
para Sao Felix do Tocantins-TO, no período de 16/10/2021 a 17/10/2021, com a finalidade de realizar avalição psicológica, 
determinada no processo 00014378120218272728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1780/2021, de 13 de outubro 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 2021/99141 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernanda da Silva Fragoso, Matrícula 356409, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Filadelfia-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 11/10/2021 a 11/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00151953320208272706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1781/2021, de 13 de outubro 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 2021/99138 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Liliane Morais Santos de Alencar Alves, Matrícula 356380, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Juarina-TO, no período de 16/10/2021 a 16/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0003932-80.2020.8.27.2713.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1782/2021, de 13 de outubro 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 2021/99213 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Evelanha Lima Teixeira, Matrícula 353815, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Muricilandia-TO, 
no período de 15/10/2021 a 15/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 5004460-
94.2013.827.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1783/2021, de 13 de outubro 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 2021/99055 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elza Maria Turibio Martins de Sena, Matrícula 359911, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Santa Tereza do Tocantins-
TO, no período de 09/10/2021 a 09/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 00037557120208272728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1784/2021, de 13 de outubro 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 2021/99052 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 633,05, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ananas-TO, 
no período de 10/10/2021 a 12/10/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado nos 
processo 0000474-51.2021.8.27.2703; 0001014-02.2021.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1785/2021, de 13 de outubro 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 2021/99172 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Janaina de Farias, Matrícula 352892, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Combinado-TO, 
no período de 19/10/2021 a 19/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000561-
80.2021.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1786/2021, de 13 de outubro 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 2021/99049 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sabrina Katyelly Martins Fontinelle, Matrícula 356761, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO para Zona Rural-
TO, no período de 17/10/2021 a 17/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0005318-
92.2018.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1787/2021, de 13 de outubro 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 2021/99048 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thatiany Martins Coelho, Matrícula 357411, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Couto de Magalhaes-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 22/10/2021 a 22/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0001288-33.2021.8.27.2713.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1788/2021, de 13 de outubro 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 2021/99046 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maiza da Silva Rodrigues, Matrícula 362392, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pequizeiro-TO para Colmeia-TO, no 
período de 15/10/2021 a 15/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002310-
94.2019.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1789/2021, de 13 de outubro 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 2021/99044 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sandra Regina Delevatti, Matrícula 990185, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO para Presidente Kennedy-
TO, no período de 11/10/2021 a 11/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002344-77.2021.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1790/2021, de 13 de outubro 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 2021/99043 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para 
Praia Norte-TO, no período de 14/10/2021 a 15/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 5001725-76.2013.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1791/2021, de 13 de outubro 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 2021/98886 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosimara Cunha Nolêto, Matrícula 990523, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Rio dos Bois-TO, 
no período de 14/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0001662-
10.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1792/2021, de 13 de outubro 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 2021/98885 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tais Félix Ribeiro, Matrícula 990551, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento de 0,5 
(meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Filadelfia-TO para Zona Rural-TO, no período de 09/10/2021 a 
09/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 00151953320208272706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1793/2021, de 13 de outubro 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 2021/98984 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 11/10/2021 a 11/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002128-
17.2019.8.27.2712.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1794/2021, de 13 de outubro 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 2021/98977 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Clicia Maria Alves Pereira, Matrícula 990508, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 09/10/2021 a 09/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0002128-17.2019.8.27.2712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1795/2021, de 13 de outubro 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 2021/98883 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Denise Alves de Oliveira Franca, Matrícula 990237, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Figueiropolis-TO para 
Araguacu-TO, no período de 15/10/2021 a 15/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000493-22.2019.8.27.2705.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1796/2021, de 13 de outubro 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 2021/98890 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sammilla Regia de Oliveira, Matrícula 990037, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Pequizeiro-TO, no 
período de 14/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0001139-
34.2021.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1797/2021, de 13 de outubro 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 2021/98985 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Santana Vilanova de Sousa Candido, Matrícula 363433, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO para 
Presidente Kennedy-TO, no período de 10/10/2021 a 10/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0002344-77.2021.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1798/2021, de 13 de outubro 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 2021/98888 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Izabel Jacobina Aires Sepúlveda, Matrícula 362832, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO 
para Monte do Carmo-TO, no período de 07/10/2021 a 07/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0007907-04.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1799/2021, de 13 de outubro 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 2021/98867 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Hélida Helena Nunes Pereira, Matrícula 355726, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para 
Itapiratins-TO, no período de 08/10/2021 a 08/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001167-77.2018.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1800/2021, de 13 de outubro 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 2021/98887 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Odete Alves de Oliviera, Matrícula 354070, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-
TO para Praia Norte-TO, no período de 18/10/2021 a 19/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 5001725-76.2013.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1801/2021, de 13 de outubro 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 2021/98882 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatiane da Paixao Silva dos Santos, Matrícula 353740, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do Município de 
Origem-TO, no período de 11/10/2021 a 11/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000984-
34.2017.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1802/2021, de 13 de outubro 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 2021/98729 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ligya da Silva Pereira, Matrícula 990302, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento 
de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Zona Rural-TO, no período de 
12/10/2021 a 12/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002128-17.2019.8.27.2712.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1803/2021, de 13 de outubro 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 2021/98725 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ligya da Silva Pereira, Matrícula 990302, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 10/10/2021 a 10/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002128-
17.2019.8.27.2712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1804/2021, de 13 de outubro 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 2021/98699 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Caroline Oliveira Melo, Matrícula 361971, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do 
Município de Origem-TO, no período de 06/10/2021 a 06/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0000266-73.2021.8.27.2701.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1805/2021, de 13 de outubro 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 2021/98720 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Paulo dos Santos Araujo, Matrícula 356651, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Talisma-TO, no 
período de 07/10/2021 a 07/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0001397-
80.2021.8.27.2702.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1806/2021, de 13 de outubro 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 2021/99053 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dionisio Pereira de Arruda, Matrícula 361453, 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 07/10/2021 a 07/10/2021, com a 
finalidade de realizar escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO José Neto Mota de Sousa, Matrícula 357718, 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 07/10/2021 a 07/10/2021, com a 
finalidade de realizar escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1807/2021, de 13 de outubro de 2021 
O PRESIDENTE 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 2021/99183 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Jonas Demostene Ramos, DIRETOR-GERAL, Matrícula 218453, o valor de R$ 520,73, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
13/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum de Wanderlândia/TO, conforme 
SEI nº 19.0.000039588-1.  

Art. 2º Conceder ao Desembargador Joao Rigo Guimaraes, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 17368, o valor de 
R$ 689,54, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 562,72, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
13/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum de Wanderlândia/TO, conforme 
SEI nº 19.0.000039588-1.  

Art. 3º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343, 
o valor de R$ 520,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de 
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no 
período de 13/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum de Wanderlândia/TO, 
conforme SEI nº 19.0.000039588-1.  

Art. 4º Conceder ao servidor Simão Barros da Silva, ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula 
353403, o valor de R$ 520,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Wanderlandia-TO, no período de 13/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum 
de Wanderlândia/TO, conforme SEI nº 19.0.000039588-1.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Marcio Costa Miranda , ASSESSOR MILITAR, Matrícula 360370, o valor 
de R$ 520,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no 
período de 13/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum de Wanderlândia/TO, 
conforme SEI nº 19.0.000039588-1.  

Art. 6º Conceder ao servidor Ronilson Pereira da Silva, DIRETOR ADMINISTRATIVO, Matrícula 111969, o valor de R$ 
520,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
13/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum de Wanderlândia/TO, conforme 
SEI nº 19.0.000039588-1.  

Art. 7º Conceder ao servidor Antonio Jose Ferreira de Rezende, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, Matrícula 
91452, o valor de R$ 520,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Wanderlandia-TO, no período de 13/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum 
de Wanderlândia/TO, conforme SEI nº 19.0.000039588-1.  

Art. 8º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 520,73, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 13/10/2021 a 
14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum de Wanderlândia/TO, conforme SEI nº 
19.0.000039588-1.  

Art. 9º Conceder ao servidor CEDIDO Presley Cruz Nunes, Matrícula 357300, o valor de R$ 520,73, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 13/10/2021 a 
14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum de Wanderlândia/TO, conforme SEI nº 
19.0.000039588-1.  

Art. 10º Conceder ao servidor CEDIDO Wylton Alen Rego Costa , Matrícula 358630, o valor de R$ 520,73, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 13/10/2021 a 
14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum de Wanderlândia/TO, conforme SEI nº 
19.0.000039588-1.  

Art. 11º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 520,73, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
13/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum de Wanderlândia/TO, conforme 
SEI nº 19.0.000039588-1.  
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Art. 12º Conceder ao servidor CEDIDO Dionisio Pereira de Arruda, Matrícula 361453, o valor de R$ 520,73, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 13/10/2021 a 
14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da reforma do Fórum de Wanderlândia/TO, conforme SEI nº 
19.0.000039588-1.  

Art. 13º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1808/2021, de 13 de outubro 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 2021/99064 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, Matrícula 357146, o 
valor de R$ 267,50, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no 
período de 13/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de participar da inauguração da obra de reforma da comarca de destino, 
conforme SEI nº. 19.0.000039588-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1809/2021, de 13 de outubro 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 2021/98987 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, o valor de R$ 1.590,07, relativo ao 
pagamento de 7,5 (sete e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 05/10/2021 a 
12/10/2021, com a finalidade de visando atender demandas da DSG, conforme solicitação via sistema Gestão frotas, através do 
protocolo nº 83544.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1810/2021, de 13 de outubro 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 2021/98860 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, Diretor de Infraestrutura e Obras, Matrícula 357146, o valor de R$ 
204,09, relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/98235, no período de 
30/09/2021 a 30/09/2021, com a finalidade de finalizar os trabalhos de acompanhamento da obra de reforma.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, Chefe de Divisão, Matrícula 353219, 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 2021/98235, no período de 
30/09/2021 a 30/09/2021, com a finalidade de finalizar os trabalhos de acompanhamento da obra de reforma.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1811/2021, de 13 de outubro 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 2021/99067 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à estagiária Gilderlayne Alves Fernandes, Matrícula 354708, o valor de R$ 633,05, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Aurora do 
Tocantins-TO, no período de 25/10/2021 a 27/10/2021, com a finalidade de realizar abertura de reclamações pré- processuais, 
bem como audiências de conciliação e mediação na comarca de Aurora-TO, conforme SEI 21.0.000001317-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1812/2021, de 13 de outubro 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 2021/98794 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do Araguaia-TO, no período de 15/09/2021 a 
15/09/2021, com a finalidade de conduzir as facilitadoras Mary Lany Rodrigues, Daniela Paula Alencar, Valdene Martins Soares e 
Eliene Diniz, até a cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, com o intuito de realizarem círculos restaurativos com os servidores da 
Educação, Saúde, Conselheiros Tutelares e Equipe do CRÁS do referido município, desenvolvendo assim o Projeto Cejusc 
Itinerante na referida cidade, conforme SEI 21.0.000022335-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1813/2021, de 13 de outubro 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 2021/98856 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no 
período de 06/10/2021 a 07/10/2021, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar as obras de reforma da comarca de destino, 
conforme SEI nº. 19.0.000032546-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor Mario Sergio Loureiro Soares, ENGENHEIRO, Matrícula 352204, o valor de R$ 267,50, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no período de 
06/10/2021 a 07/10/2021, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar as obras de reforma da comarca de destino, conforme SEI 
nº. 19.0.000032546-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1814/2021, de 13 de outubro 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 2021/98792 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do Araguaia-TO, no período de 14/09/2021 a 
14/09/2021, com a finalidade de conduzir as facilitadoras Mary Lany Rodrigues, Daniela Paula Alencar, Valdene Martins Soares e 
Eliene Diniz, até a cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, com o intuito de realizarem círculos restaurativos com os servidores da 
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Educação, Saúde, Conselheiros Tutelares e Equipe do CRÁS do referido município, desenvolvendo assim o Projeto Cejusc 
Itinerante na referida cidade, conforme SEI 21.0.000022335-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1815/2021, de 13 de outubro 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 2021/98791 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do Araguaia-TO, no período de 13/09/2021 a 
13/09/2021, com a finalidade de conduzir as facilitadoras Mary Lany Rodrigues, Daniela Paula Alencar, Valdene Martins Soares e 
Eliene Diniz, até a cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, com o intuito de realizarem círculos restaurativos com os servidores da 
Educação, Saúde, Conselheiros Tutelares e Equipe do CRÁS do referido município, desenvolvendo assim o Projeto Cejusc 
Itinerante na referida cidade, conforme SEI 21.0.000022335-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1816/2021, de 13 de outubro 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 2021/98790 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Maksuel Luz Nunes da Silva, Matrícula 355006, 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 Araguaina-TO para Santa Fe do Araguaia-TO, no período de 27/08/2021 a 27/08/2021, com a finalidade de 
conduzir servidoras até a cidade de Santa Fé do Araguaia-TO, para verificarem a estrutura física de um imóvel e, tratativas finais para o 
desenvolvimento do Projeto Cejusc Itinerante na referida cidade, conforme SEI 21.0.000020973-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1817/2021, de 13 de outubro 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 2021/98786 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Sebastiana Gomes de Santana, Matrícula 353649, o valor de R$ 351,90, relativo ao 
pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/98221, no período de 30/09/2021 a 01/10/2021, com a 
finalidade de o júri que os militares foram fazer a segurança estendeu-se por 3 dias, por isso a equipe permaneceu além do previsto na 
Comarca de Araguaína.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Cristian Bezerra de Carvalho, Matrícula 362973, o valor de R$ 351,90, relativo ao 
pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/98221, no período de 30/09/2021 a 01/10/2021, com a 
finalidade de o júri que os militares foram fazer a segurança estendeu-se por 3 dias, por isso a equipe permaneceu além do previsto na 
Comarca de Araguaína.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO João Lucas Fontoura de Oliveira , Matrícula 362357, o valor de R$ 351,90, relativo ao 
pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/98221, no período de 30/09/2021 a 01/10/2021, com a 
finalidade de o júri que os militares foram fazer a segurança estendeu-se por 3 dias, por isso a equipe permaneceu além do previsto na 
Comarca de Araguaína.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1818/2021, de 13 de outubro 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 2021/98793 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Juliano Ferreira dos Santos, Matrícula 353279, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 04/10/2021 a 04/10/2021, com 
a finalidade de realizar a retirada de materiais junto ao Tribunal de Justiça para o subalmoxarifado da Comarca de Porto Nacional 
TO, conforme previsto no SEI 21.0.000024556-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1819/2021, de 13 de outubro 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 2021/98989 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
352854, o valor de R$ 907,68, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado 
o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Cristalandia-TO, no período de 05/10/2021 a 09/10/2021, com a finalidade de implantar a Central na Comarca de Cristalândia 
com trabalhos in loco e a migração para a nova Central do estoque de processos remetidos à Central de Mandados, conforme 
SEI 21.0.000019051-6.  

Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 907,68, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 05/10/2021 
a 09/10/2021, com a finalidade de implantar a Central na Comarca de Cristalândia com trabalhos in loco e a migração para a 
nova Central do estoque de processos remetidos à Central de Mandados, conforme SEI 21.0.000019051-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1820/2021, de 13 de outubro 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 2021/99118 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 907,68, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro 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 Paraiso do Tocantins-TO, no período de 06/10/2021 a 10/10/2021, com a finalidade de concluir as instalações das linhas 
telefônicas da Comarca de Paraíso, fazer o recebimento do Cabeamento Estruturado da Comarca de Wanderlândia, bem como 
as instalações dos pontos de rede para inauguração do novo prédio, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1821/2021, de 13 de outubro 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 2021/98785 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Wagner William Voltolini, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 292635, o 
valor de R$ 1.336,85, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 
R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no 
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período de 07/10/2021 a 13/10/2021, com a finalidade de realizar a  substituição dos computadores e montagem da sala de 
depoimento especial, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1822/2021, de 13 de outubro 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 2021/99131 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Joao Zaccariotti Walcacer, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 227354, o valor de R$ 
654,46, relativo ao pagamento de 3,5 (três 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 Xambioa-TO, no período de 
13/10/2021 a 16/10/2021, com a finalidade de fazer a Manutenção nas linhas telefônicas e pontos de redes das Comarcas de 
Xambioá e Goiatins, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1823/2021, de 13 de outubro 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 2021/99192 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Jonas Demostene Ramos, Matrícula 218453, o valor de R$ 147,82, relativo ao pagamento de 0,5 
(meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua 
inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2021/98339 de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 22/09/2021 a 22/09/2021, 
com a finalidade de incluir porque por motivo de inconsistência do sistema o servidor ficou de fora do pedido inicial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1824/2021, de 13 de outubro 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 2021/99062 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 178532, o valor de R$ 1.864,70, relativo 
ao pagamento de 9,5 (nove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 540,89, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO, no período de 17/10/2021 a 26/10/2021, com a finalidade de 
coordenar os serviços de limpeza e conservação, implantação do jardim, dentre outros serviços correlatos da DIADM/DSG, conforme SEI 
21.0.000024516-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1825/2021, de 13 de outubro 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 2021/98476 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, Chefe de Divisão, Matrícula 178532, o valor de R$ 253,22, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/97548, no 
período de 02/10/2021 a 02/10/2021, com a finalidade de Considerando que o período inicial solicitado não será suficiente para realizar 
todas as atividades, solicito prorrogação até o dia 02/10.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1826/2021, de 13 de outubro 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 2021/99013 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Nilson Afonso da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
175051, o valor de R$ 712,14, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 233,62, por seu deslocamento 
de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 06/10/2021 a 07/10/2021, com a finalidade de reunião dos membros do Comitê 
Permanente de Implantação da CPE, fica designado a próxima reunião presencial e virtual que ocorrerá no dia 07/10/2021 
(quinta-feira), às 9h, com presença da COGES e DIJUD, na sala de reuniões do centro de inteligência, conforme SEI 
19.0.000033257-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1827/2021, de 13 de outubro 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 2021/98988 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
907,68, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 
05/10/2021 a 09/10/2021, com a finalidade de visando a Implantação das CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS - 
Banco de Gestão de Mandados este Suporte informa que estaremos in loco na Comarca de Cristalândia no período de 05/10 a 
09/10/2021 para implantar a Central de Mandados automatizada, conforme Sistema gestão Frotas, sob o protocolo nº 83559.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1828/2021, de 13 de outubro 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 2021/99304 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Ernandes Rodrigues da Silva , DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
Matrícula 360028, o valor de R$ 267,50, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Wanderlandia-TO, no período de 13/10/2021 a 14/10/2021, com a finalidade de participar da reinauguração do Fórum da 
Comarca de Wanderlândia, conforme SEI 21.0.000024880-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1829/2021, de 13 de outubro 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 2021/99300 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Desembargador Joao Rigo Guimaraes, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 17368, o valor de 
R$ 204,09, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 562,72, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 19/10/2021 
a 19/10/2021, com a finalidade de participar da entrega de títulos de regularização fundiária, conforme SEI nº 20.0.000000391-4.  

Art. 2º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343, 
o valor de R$ 147,82, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no 
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período de 19/10/2021 a 19/10/2021, com a finalidade de participar da entrega de títulos de regularização fundiária, conforme 
SEI nº 20.0.000000391-4.  

Art. 3º Conceder ao servidor Simão Barros da Silva, ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula 
353403, o valor de R$ 147,82, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no 
período de 19/10/2021 a 19/10/2021, com a finalidade de participar da entrega de títulos de regularização fundiária, conforme 
SEI nº 20.0.000000391-4.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Marcio Costa Miranda , ASSESSOR MILITAR, Matrícula 360370, o valor 
de R$ 147,82, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 
19/10/2021 a 19/10/2021, com a finalidade de participar da entrega de títulos de regularização fundiária, conforme SEI nº 
20.0.000000391-4.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 147,82, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 19/10/2021 a 19/10/2021, com a 
finalidade de participar da entrega de títulos de regularização fundiária, conforme SEI nº 20.0.000000391-4.  

Art. 6º Conceder ao servidor CEDIDO José Neto Mota de Sousa, Matrícula 357718, o valor de R$ 147,82, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 19/10/2021 a 19/10/2021, com a 
finalidade de participar da entrega de títulos de regularização fundiária, conforme SEI nº 20.0.000000391-4.  

Art. 7º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 147,82, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pequizeiro-TO, no período de 19/10/2021 a 19/10/2021, com a 
finalidade de participar da entrega de títulos de regularização fundiária, conforme SEI nº 20.0.000000391-4.  

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1830/2021, de 13 de outubro 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 2021/99321 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Vagna Carla Alves Costa, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 354063, o valor de R$ 
401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Arraias-TO para Conceicao do Tocantins-TO, no 
período de 25/10/2021 a 27/10/2021, com a finalidade de prestar serviços no Projeto Cejusc Itinerante de Arraias – O Poder 
Judiciário mais próximo ao Cidadão, conforme SEI 21.0.000012988-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1831/2021, de 13 de outubro 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 2021/99317 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Vagna Carla Alves Costa, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 354063, o valor de R$ 
654,46, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Arraias-TO para Conceicao do Tocantins-TO, no 
período de 13/10/2021 a 16/10/2021, com a finalidade de prestar serviços no Projeto Cejusc Itinerante de Arraias – O Poder 
Judiciário mais próximo ao Cidadão, conforme SEI 21.0.000012988-4.  

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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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000021861-5 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 54/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 130/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02517 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Tie Tapetes - EIRELI 
CNPJ: 10.261.012/0001-23 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de tapetes (vinil e liso) para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 43.080,93 (Quarenta e três mil e oitenta reais e noventa e três centavos). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.122.1145.2205 
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Subitem: 15 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 15 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000003124-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 94/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 2/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE03511 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: L J Distribuidora - EIRELI.  
CNPJ: 39.226.446/000174 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais de consumo (Álcool em gel 70% - 280 unidades e Dispenser de parede 
para álcool em gel - 250 unidades), com a finalidade de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nos 
serviços de manutenção predial. 
VALOR TOTAL: R$ 7.571,50 (Sete mil e quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 22 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 04 de outubro de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  – SRP Nº 26/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021 
PROCESSO 21.0.000022700-2 
CONTRATO Nº 277/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Incorpast Indústria e Comércio de Pastas - Ltda. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
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EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 47/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2021 
PROCESSO 21.0.000022498-4 
CONTRATO Nº 280/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Brásidas - EIRELI 
OBJETO: Aquisição dlavadores de alta pressão para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos 
serviços de manutenção predial. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 6.130,50 (seis mil, cento e trinta reais e cinquenta centavos), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101  
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 25/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2021 
PROCESSO 21.0.000022949-8 
CONTRATO Nº 276/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Audiovisão Eletroacústica – Ltda 
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente (acessórios e equipamentos de sonorização), para suprir as 
necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 19.188,00 ( dezenove mil, cento e oitenta e oito reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 47/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2021 
PROCESSO 21.0.000022496-8 
CONTRATO Nº 292/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Lumen Comércio e Serviços de Motores Elétricos 
OBJETO: Aquisição de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos 
serviços de manutenção predial. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021. 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5060 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2021 65 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 30/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2021 
PROCESSO 21.0.000015892-2 
CONTRATO Nº 293/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Otonildo Pereira Lima da Silva 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Buffet para organização e fornecimento de coquetel e lanche, 
para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Contrato é de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000006714-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 46/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Ampla Comercial – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de suprimentos de telefonia para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000006714-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 46/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Via Computer Comércio de Informática – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de suprimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC 
para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000006714-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 46/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Solution Comércio & Serviços – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de suprimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e 
Telefonia para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000006714-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 46/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Renovaccio - Comércio de Eletro-Eletrônicos – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de aparelho televisor para atender as demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
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VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000006714-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 46/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: J R Araújo Nordeste Comercial e Distribuição – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de suprimentos de comunicação para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000006714-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 46/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: J C Tecnologias e Informática - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de suprimentos de Tecnologia da Informação para atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000006714-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 46/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Darlu Indústria Têxtil - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de suprimentos de Tecnologia da Informação para atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000006714-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 46/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Hyper Technologies Comércio de Informática e Serviços EIRELI – EPP 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de suprimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e 
Telefonia para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000006714-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 46/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Distribuidora W F – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de suprimentos de Tecnologia da Informação para atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000006714-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 46/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Scorpion Informática – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de suprimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC 
para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006188-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 57/2021  
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Magalhães e Magalhães Comércio de Móveis – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de móveis, incluindo-se a entrega/instalação e assistência técnica 
durante o prazo de garantia para atender as necessidades do excelso Tribunal de Justiça do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006188-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 57/2021  
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Serra Mobile Indústria e Comércio - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de móveis, incluindo-se a entrega/instalação e assistência técnica 
durante o prazo de garantia para atender as necessidades do excelso Tribunal de Justiça do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006188-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 57/2021  
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: J Lemos de Carvalho 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de móveis, incluindo-se a entrega/instalação e assistência técnica 
durante o prazo de garantia para atender as necessidades do excelso Tribunal de Justiça do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006188-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 57/2021  
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: R.W.M. Castro Comércio de Pisos e Tapetes 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de tapetes para atender as necessidades do excelso Tribunal de Justiça 
do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000014326-7 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 71/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: JC Empreendimentos – Ltda 
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OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa para prestação de serviços de restaurante com 
funcionamento diário em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1330/2021, de 11 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JAILSON DE BRITO OLIVEIRA, matrícula nº 353178, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 11 a 11/10/2021, a partir de 11/10/2021 até 11/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 01/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1331/2021, de 13 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAPOEMA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JAMES DA COSTA CHAGAS, matrícula nº 353391, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 13 a 30/10/2021, a partir de 13/10/2021 até 30/10/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02 a 19/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jordan Jardim 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1332/2021, de 13 de outubro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUANDA CABRAL FERNANDES, matrícula nº 352978, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 24/09 a 13/10/2021, a partir de 13/10/2021 até 13/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 24 a 24/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jefferson David Asevedo Ramos 
Diretor do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1333/2021, de 13 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora DEBORA SIQUEIRA LOURENÇO, matrícula nº 354392, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 13/10 a 11/11/2021, a partir de 13/10/2021 até 11/11/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/10 a 01/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nely Alves Da Cruz 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1334/2021, de 13 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JAILSON DE BRITO OLIVEIRA, matrícula nº 353178, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 12 a 26/10/2021, a partir de 12/10/2021 até 26/10/2021, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 645/2021, de 13 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor DANILLO LUSTOSA WANDERLEY, matrícula nº 187237, ocupante do 
cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, no período de 14/10/2021 a 
15/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/99342; 
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 

354002 RICHARD CAPITANIO CEDIDO AO TJTO CHEFE DE SERVIÇO 14/10/2021 à 15/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente) 

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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