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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
A Excelentíssima Senhora Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, por este 
meio, MANDA INTIMAR o Apelado RONDA EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ 02.600.996/0001-00, com endereço à Avenida 
Bernardo Sayão, CARIRI DO TOCANTINS - TO,  do Despacho constante do evento 6 dos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 
5000011-90.1999.8.27.2704. ORIGEM: 1ª CÂMARA CÍVEL.  APELANTE: MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA; PROCURADOR(A): 
VINÍCIUS PIñEIRO MIRANDA TO004150. APELADO: RONDA EDIFICAÇÕES LTDA; ADVOGADO: ESPÓLIO DE IBANOR 
ANTÔNIO DE OLIVEIRA   TO00128B, RELATORA: Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA; 
DESPACHO: Determino o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição para que lá se proceda a intimação 
dos recorridos EDUARDO BONAGURA, MÁRCIO GODÓI SPÍNDOLA, ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR e JOÃO TELMO 
VALDUGA, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. DESPACHO: Trata-se de recurso de 
APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito 
da 1ª Escrivania Cível de Araguacema-TO, que nos termos do art. 485, III do NCPC, extinguiu o CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA Nº. 5000011-90.1999.8.27.2704, em razão do abandono da causa. Recurso distribuído mediante sorteio 
eletrônico. Ao evento 02 proferi um despacho, determinando a intimação da parte ora apelada (RONDA EDIFICAÇÕES 
LTDA, cnpj: 02.600.996/0001.00), para regularizar sua representação em juízo, já que estaria ela sendo patrocinada pelo 
Espólio de Ibanor Antônio de Oliveira (OAB/TO 00128B). Todavia, pelo teor da certidão anexada ao evento 04, é possível 
de se concluir que a mencionada empresa, bem como seu representante legal, encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, e por esta razão não foram intimados. Neste aspecto, pontuo que é certo que a intimação por edital se revela 
uma exceção (art. 275, § 2º do NCPC), somente sendo admitida em casos em que a parte litigante não pode ser 
encontrada, como in casu. Assim, evitando possíveis argumentos de nulidades, e em clara atenção ao princípio da 
ampla defesa, DETERMINO a intimação via edital da empresa RONDA EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ: 02.600.996/0001.00, 
para no prazo de até 15 dias, sanar o defeito de sua representação processual, sob pena de que se mantendo inerte, 
todos os demais atos de publicações deste processo sejam feitos via diário oficial de justiça, nos termos do que 
disciplina o art. 272 do NCPC. Cumpra-se. Após, o transcurso do mencionado prazo, volvam-me os autos conclusos. 
SECRETARIA DA 1ª. CÂMARA CÍVEL deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas, aos 15 dias do 
mês de junho de 2021, eu ANTÔNIO DAVID SOBRINHO FILHO, Analista Judiciário, da 1ª. Câmara Cível, digitei, extraí o 
presente e o conferi. 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004420-18.2014.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004420-18.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: JOSÉ CARLOS MAGALHÃES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da 
não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
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RICARDO FERREIRA LEITE e os votos do Desembargador PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, do Juiz JOCY 
GOMES DE ALMEIDA e do Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER acompanhando a divergência. O Desembargador 
ADOLFO AMARO MENDES - Relator, votou no sentido de conhecer do recurso, por preenchidos os requisitos de sua 
admissibilidade, DANDO PROVIMENTO ao apelo para CASSAR a sentença e JULGAR O FEITO nos termos do art. 1.013, §3º, 
do CPC, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, da Lei Processual Codificada, tendo em 
vista a ausência de documentos válidos a embasar a ação monitória. Custas pela recorrente com a isenção legal. Sem 
honorários advocatícios, ante a ausência de qualquer manifestação defensiva da parte apelada. Não há os pressupostos para a 
majoração dos honorários recursais (precedentes do STJ: AREsp 1349182/RJ). Palmas, 26 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011845-28.2016.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0011845-28.2016.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: DAYANNE RODRIGUES MENDONCA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida, por violar o princípio da não 
surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular 
processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da divergência inaugurada pelo Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE e os votos do Desembargador PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, do Juiz JOCY 
GOMES DE ALMEIDA e do Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER acompanhando a divergência. O Desembargador 
ADOLFO AMARO MENDES - Relator votou para conhecer do recurso, por preenchidos os requisitos de sua admissibilidade 
DANDO PROVIMENTO ao apelo para CASSAR a sentença e, JULGANDO O FEITO nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, 
extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, da Lei Processual Codificada, tendo em vista a ausência 
de documentos a embasar a ação monitória. Custas pela recorrente com a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a 
ausência de qualquer manifestação defensiva da parte apelada. Não há os pressupostos para a majoração dos honorários 
recursais (precedentes do STJ: AREsp 1349182/RJ). Palmas, 26 de maio de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAÇU 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1409/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÇU, de 08 de junho de 2021. 
O Dr. FABIANO GONÇALVES MARQUES, Juiz de Direito em Substituição Automática da Comarca de 2ª Instância de 
Araguaçu, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO as disposições contidas no 
Provimento nº 11/2019, publicado no Diário da Justiça nº 4432 de 01 de fevereiro de 2019, que instituiu a nova Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. CONSIDERANDO o disposto no art. 42, inc. I, alínea “c” e inc. II, 
alínea "e"; art. 107, parágrafo único, todos da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996 – Lei Orgânica do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. CONSIDERANDO o disposto na Recomendação Nº 3 - CGJUS/CHGABCGJUS, que 
estabelece que a Correição Geral Ordinária poderá ser realizada por meio virtual ou eletrônico disponível, em especial a 
videoconferência, enquanto perdurarem as restrições sanitárias impostas pela pandemia causada pelo novo Coronavírus (SARS-
CoV-2), causador da doença denominada COVID-19. CONSIDERANDO o disposto na Decisão/Ofício nº 478 / 2021 – CGJUS 
(evento 3617912), processo SEI 21.0.000006361-1. CONSIDERANDO o disposto na Decisão/Ofício nº 1242 / 2021 - 
CGJUS/ASJCGJUS (evento 3723278), processo SEI 21.0.000006361-1, determinou a realização da Correição Geral Ordinária 
Anual na comarca de Araguaçu, pelo então magistrado em substituição automática e Corregedor Permanente da comarca, no 
prazo de 60 (sessenta) dias.  RESOLVE: Art. 1º. DETERMINAR a realização da Correição Geral Ordinária na Comarca 
Araguaçu/TO, nas Serventias Judiciais e Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca, referente ao ano de 2021 a se 
realizar entre os dias 21/06/2021 à 23/06/2021 das 09 horas às 18 horas, salvo necessidade de dilação do prazo. Art. 
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2º. DESIGNAR o dia 21 de junho de 2021, às 13:30 horas, para a cerimônia de abertura dos trabalhos correcionais desta 
Comarca de Araguaçu/TO, relativa ao ano 2021 que será realizada de forma virtual, por meio da plataforma “Yealink”, e 
encerramento para o dia 22 de junho de 2021. § 1º. CONVOCAR para o ato de abertura todos os Servidores e Serventuários de 
Cartórios Judiciais, bem como os Servidores Cedidos e à disposição da Comarca, Serventuários dos Cartórios Extrajudiciais, 
para assistirem à solenidade de forma virtual, por meio da plataforma “Yealink”, conforme links:  
https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=9kruMm8+EX74iB/nGQmOwA== § 2º. CONVOCAR os Cartórios Judiciais e 
Extrajudiciais, bem como aqueles que se encontrem respondendo ou substituindo os titulares, os quais deverão diligenciar no 
sentido de apresentar, para visto, no momento oportuno, os títulos de nomeação ou de designação, devendo permanecer à 
disposição durante todo o período da correição. § 3º. CONVIDAR os Advogados, membro do Ministério Público, Defensoria 
Pública, Policiais Civis e Militares, Autoridades Municipais, para participarem de forma eletrônica, por meio da plataforma 
“Yealink”, conforme links descritos no  § 1º deste artigo, à solenidade de instauração da correição e, durante os trabalhos, 
apresentarem suas queixas, reclamações e sugestões. Art. 3º. SUSPENDER o curso dos prazos processuais e o expediente 
forense externo durante todo o período da correição. Parágrafo único. Os processos com réus presos, adolescentes internados 
e as medidas consideradas urgentes, inclusive as audiências já designadas, caso este juízo entenda necessária sua realização, 
deverá ter andamento normal. Art. 4º. DETERMINAR a imediata expedição dos atos necessários, efetivando-se as publicações, 
as convocações, as comunicações e os convites de estilo, conforme previsto no Provimento/CGJUS nº. 011/2019. Art. 5º 
DESIGNAR a servidora STAEL TAVARES CAMARGO RODRIGUES, Secretária do Juízo, para atuar como Secretária da 
Correição, e o servidor FÁBIO ADRIANE DE OLIVEIRA, Secretário do Juízo da Comarca de Alvorada, para auxiliar nos 
trabalhos. Parágrafo único. A comissão mencionada no caput deste artigo será composta pelos servidores Stael Tavares 
Camargo Rodrigues, Secretária do Juízo; Fábio Adriane de Oliveira, Secretário do Juízo da Comarca de Alvorada e Luis Eduardo 
Costa Lima, Estagiário, sob a presidência do Juiz de Direito em Substituição Automática/Diretor do Foro, Dr. Fabiano Gonçalves 
Marques. Art. 6º. DETERMINAR a Secretária, ora nomeada, que tome as seguintes providências: a) Encaminhar cópia desta 
Portaria para publicação no Diário da Justiça e divulgação nos meios de comunicação disponíveis nesta Comarca, com a nota de 
que qualquer pessoa do povo poderá apresentar sugestões e reclamações contra os serviços da Justiça. b) Comunicar a 
realização do ato ao Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça desta Comarca,  a Excelentíssima Senhora Defensora Pública, 
aos Excelentíssimos Senhores Prefeitos Municipais das cidades de Araguaçu e Sandolândia, os Presidentes das Câmaras 
Municipais dos respectivos municípios, ao Procurador do Município, bem como às demais autoridades locais, e aos membros da 
OAB que aqui atuam. c) Comunicar o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, bem como a 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça, encaminhando-lhes e comunicando-lhes acerca da 
realização do ato; d) Oficiar os Cartórios Extrajudiciais, Delegacia de Polícia. Art. 7º. Solicitar a Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Tocantins que disponibilize acesso ao sistema SICOR para a equipe Correcional. Art. 8º. Esta portaria entra em vigor 
nesta data, revogadas as disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Corregedoria Geral 
da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaçu, Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um (08/06/2021).  FABIANO 
GONÇALVES MARQUES - Juiz de Direito em Substituição Automática.  Diretor do Foro. Publique-se. Cumpra-se. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0016676-07.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: BRENNA KATHLEEN MARTINS - REVEL 
RÉU: HUGO RODRIGUES SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 249: "1 DA CITAÇÃO POR HORA CERTA DA EXECUTADA BRENNA KATHLEEN 
MARTINS. Ao exame, evidencia-se que a executada BRENNA KATHLEEN MARTINS fora citada por hora certa, conforme se 
verifica no evento 168. Na primeira tentativa de citação pessoal dos executados, observa-se que somente fora localizado o 
executado HUGO RODRIGUES SILVA, o qual fora citado pessoalmente, conforme certidão abaixo transcrita: Certifico que, em 
cumprimento ao mandado expedido nos autos de nº 01107-33.2019.827.2703 (Carta Precatória), diligencieime à Fazenda Santo 
Antonio (na estrada que vai para Araguatins-TO, depois da Fazenda de Dr. Onofre, estrada à direita, e depois, estrada à direita), 
e ali estando, nas datas de 23.05.2019 e 29.05.2019, às 10h:26, nesta última, procedi à citação do(a) requerido(a), Hugo 
Rodrigues Silva, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do crédito reclamado, mais cominações legais, requerer 
proposta de parcelamento legal, constituir fiança bancária, ou nomear bens à penhora, sob pena desta compulsoriamente. O(a) 
requerido(a) ficou ciente do inteiro teor do presente mandado e inicial que lhe li, exarou a sua nota de ciente e aceitou a contrafé 
oferecida. Certifico mais que deixei de proceder à citação da requerida, Brenna Kathleen Martins, em razão de não a ter 
encontrado, haja vista a mesma não residir no endereço indicado, conforme informou o requerido, Hugo Rodrigues Silva, que 
disse, também, ali não residir. Perguntado, o requerido informou que o endereço da requerida é o mesmo dele, qual seja: Rua 1º 
de Janeiro, SNº, próximo ao “Doce Mel”, Bairro São João, Araguaína-TO. Em pesquisa ao sistema E-PROC, autos nº 0002870- 
94.2018.827.2706, EVENTO 01, encontrou-se como sendo o endereço do requerido a Rua 1º de Janeiro, nº 2764, Bairro São 
João, AraguaínaTO; e da requerida, Rua 04, Quadra 06, Lote 10, nº 325, Vila Couto Magalhães, Araguaína-TO. O referido é 
verdade e dou fé. Ananás-TO, 29 de maio de 2019. Posteriormente, o exequente peticionou nos autos da carta precatória 
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requerendo a renovação da diligência do ato citatório no mesmo endereço e, caso presentes os pressupostos legais, a realização 
da citação da executada por hora certa. Após a expedição do novo mandado, o oficial de justiça lavrou a seguinte certidão: 
Certifico que, em cumprimento ao mandado de citação, expedido nos autos de nº 01107-33.2019.827.2703 (Carta Precatória), 
diligenciei-me à Fazenda Santo Antonio (na estrada que vai para Araguatins-TO, depois da Fazenda do Dr. Onfore, estrada à 
direita, segundo imóvel), e ali estando, na data de 26.06.2019, às 10h:47, não encontrei a executada, Brenna Kathleen Mart ins. 
Perguntada, Raimunda da Silva Oliveira, empregada no imóvel, informou que trabalha no local há mais de um ano e que não 
conhece ou conheceu a pessoa da requerida; reafirmou as informações já prestadas pelo executado, quando da ocasião de sua 
citação. Da informação prestada, procedi à intimação da informante e empregada no imóvel de que na data de 27.06.2019, às 
09h:20, retornaria para a citação da executada. Nessa data e horário, retornei ao endereço indicado, onde a informante, que se 
encontrava presente, ratificou as informações já prestadas na data anterior. Dei por feita a citação da executada para, no prazo 
de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do crédito reclamado mais cominações legais, ou no mesmo prazo, oferecer fiança 
bancária ou nomear bens à penhora, sob pena desta compulsoriamente. A informante aceitou a contrafé oferecida. O referido é 
verdade e dou fé. Ananás-TO, 28 de junho de 2019. Observa-se, portanto, que a certidão do oficial de justiça se amolda à 
hipótese de citação por hora certa, conforme regulamentam os arts. 252 e 253 do CPC. Após a realização da citação por hora 
certa a secretaria do Juízo enviou carta precatória para a intimação da executada acerca da sua citação por hora certa, conforme 
regulamenta o art. 254 do CPC: Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, 
executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou 
correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Todavia, evidencia-se que a executada não fora intimada em razão de ter 
mudado de endereço, conforme certidão do oficial de justiça constante do evento 244, anexo 2. Não obstante a isso, insta 
consignar que a intimação a que se refere o art. 254 do CPC fora regularmente encaminhada para o endereço em que a 
executada fora citada por hora certa, restando, portanto, cumprido o comando legal em questão, sendo que a mudança de 
endereço não comunicada ao Juízo não pode ser um óbice à validade da citação por hora certa no caso dos autos, sendo certo 
que a Sra. ROSINETE RODRIGUES CASTRO, mãe do executado HUGO RODRIGUES SILVA afirmou ao Oficial de Justiça que 
a executada citada por hora certa, Sra. BRENNA KATHLEEN MARTINS, já morou com ele algum tempo, e que atualmente 
residiria em Salvador-BA, porém afirmou desconhecer qual o seu endereço ou telefone da executada naquela cidade. No ponto, 
colaciono o seguinte acórdão da lavra do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E 
REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 254 
DO CPC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA. MERA FORMALIDADE. 1. É válida a citação por hora certa que atende aos 
ditames dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o artigo 254 do CPC, basta o envio da notificação 
ao citado para considerar aperfeiçoada a formalidade legal exigida após a citação por hora certa. 3. Agravo de Instrumento 
conhecido e provido. (TJ-DF 07114416720208070000 - Segredo de Justiça 0711441-67.2020.8.07.0000, Relator: ANA 
CANTARINO, Data de Julgamento: 22/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2020 . Pág.: Sem 
Página Cadastrada.). Portanto, como fora enviada a carta de intimação da executada acerca da realização de sua citação por 
hora certa para o mesmo endereço em que fora citada por meio dessa modalidade citatória, evidencia-se que restou cumprida na 
hipótese dos autos a regra do art. 254 do CPC. Desse modo, deve ser nomeado curador especial à executada citada por hora 
certa e que não apresentou defesa nos autos, conforme regra do art. 72, II, do CPC. Ante o exposto, NOMEIO a DEFENSORIA 
PÚBLICA para atuar como curador especial da executada citada por hora certa, Sra. BRENNA KATHLEEN MARTINS. 2 DO 
PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO FISCAL DO EXECUTADO . Com efeito, o sigilo fiscal constitui garantia constitucional 
direcionada a todos os brasileiros, inclusos, então, os devedores, motivo pelo razão pela qual não pode ser violado sem uma 
contrapartida constitucional e proporcional, que a justifique. Assim, deve-se esgotar  todas as diligências ordinárias para a 
verificação de patrimônio dos devedores à disposição do juízo e da parte interessada sem as quais não se justifica a requisição 
de informações à Receita Federal do Brasil. Deve-se, ainda, no processo onde determinada, ter-se formado a relação processual 
com a citação válida. No caso dos autos, em que pese a executada ter sido regularmente citada, somente foram realizadas 
providências nos sistemas Bacen-Jud, Renajud em relação ao executado HUGO RODRIGUES SILVA. Assim, constata-se que 
ainda não foram esgotadas todas as vias disponíveis para localização de bens da executada, tais como pesquisas no cartório de 
imóveis, diligência em cartórios postais, intimação do executado para indicar quais são e onde estão os bens de sua propriedade 
sujeitos à penhora (art. 774, V, CPC). Desse modo, como não houve o esgotamento das demais vias, não se mostra razoável a 
requisição de informações ao órgão fiscal neste momento processual. Isso posto, INDEFIRO a quebra do sigilo fiscal, com a 
finalidade de proteger as garantias constitucionais, uma vez que  não esgotados os demais meios de localização de bens do 
devedor. Determino: 1 ABRA-SE vistas dos autos ao curador especial (Defensoria Pública), para apresentação de defesa no 
prazo legal (CPC, art. 72, II), bem como manifestar-se sobre a penhora de dinheiro realizada no evento 195; 2 OBSERVE-
SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO 
AO REVEL. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
CITAÇÃO  COM PRAZO DE TRINTA (30)  DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de Divórcio Litigioso N°. 0016411-29.2020.8.27.2706 chave 753276175920, requerido por ELZENI 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4981 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2021 6 

 

 
 

RODRIGUES MACEDO em face de FRANCISCO DE ASSIS CUSTODIO DE SOUSA, sendo o presente para CITAR a parte 
requerida, Sr. FRANCISCO DE ASSIS CUSTODIO DE SOUSA, brasileiro, nascido em 31/01/1979, natural de São João da Serra 
- PI.,  filho de Antônio Custódio de Sousa e Maria Antônia de Sousa, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os 
termos da ação, ficando advertido de que, querendo, poderá oferecer resposta ao pedido via de advogado habilitado, no prazo 
de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão.  E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, 
que será publicado na forma da lei.  
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2935156, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA RAIMUNDA LOPES DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 18871372115, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027062-
23.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.652,40 (um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 
20200051231, datada de 20/11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais". 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 10 dias do mês de junho de 2021. Eu, CORNELIO 
COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2932735, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LINDALVA DUARTE DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 18935699187, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026501-96.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.472,31 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), representada pela CDA n° 20200050640, datada 
de 27/10/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais". 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 10 dias do mês de junho de 2021. Eu, CORNELIO 
COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2953031, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARCIANE DO NASCIMENTO BOLOGNESI - CPF/CNPJ n°: 043.173.489-50, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025208-
91.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.074,11 (um mil, setenta e quatro reais e onze centavos), representada pela CDA n° 20200036345, datada 
de 05/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(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-
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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 local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos ...... dias do mês de junho de 2021. Eu, KAREN 
BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2951282, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MANOEL PEREIRA DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 276.799.501-72, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024164-37.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.810,52 (dois mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20200050794, datada de 
11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso 
de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(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 local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de junho de 2021. Eu, KAREN BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 5001685-48.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CLAYTON DIAS BICHUETTE 
SENTENÇA ( ---) Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do débito exequendo, tanto o principal quanto 
os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base 
no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em 
face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas 
processuais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados (EVENTO 62). Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes da presente sentença; 2 - Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e 3- Após o transito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos 
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas 
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; 4 - Havendo constrição de bens moveis do 
devedor, providenciem a imediata liberação quando a constrição tiver sido realizada pelo sistema RENAJUD ou, expeça-se 
ofício ao órgão competente para que proceda à liberação respectiva, bem como a liberação dos valores bloqueados na conta 
bancária da parte executada, conforme documentos acostados no evento 43; 5 - 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; 
 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO 
A DOUTORA EMANUELA DA CUNHA GOMES, MMª. Juíza de Direito Titular desta Comarca de Aurora do Tocantins/TO, na 
forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo,  foi 
declarada a INTERDIÇÃO   de DULCIVANIA SOUZA DOS PASSOS, residente e domiciliada em Aurora - TO,  incapaz de reger 
sua própria vida, sendo-lhe nomeada CURADORAS, de forma compartilhada as senhoras ROSIMEIRE SOUZA PASSOS; 
SUELY AMBROSINA DE SOUZA SILVA; ILDÉRI DE JESUS DOS PASSOS MORAIS e CASMELY MARIA DOS PASSOS 
DIAS,  nos autos de E CURATELA de nº 0002119-24.2020.827.2711. Tudo de conformidade com a sentença constante no 
evento 84, a seguir transcrita:  "Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar a curatela em favor de 
DULCIVANIA SOUZA DOS PASSOS, que deverá ser representada nos atos relacionados à administração do patrimônio e 
questões negociais, considerando a impossibilidade de exprimir vontade de forma consciente, enquanto perdurar a incapacidade. 
Para tanto, nomeio como curadoras de forma compartilhada as senhoras ROSIMEIRE SOUZA PASSOS (CPF n.º 520.583.521-
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49), SUELY AMBROSINA DE SOUZA SILVA (CPF n.º 813.566.171-15), ILDÉRI DE JESUS DOS PASSOS MORAIS (CPF n.º 
520.577.981-00) e CASMELY MARIA DOS PASSOS DIAS (CPF n.º 659.107.531-34), que não poderão de qualquer modo alienar 
ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à curatelada, sem autorização judicial. Oficie-se o 
Registro Civil, para que promova os trâmites legais ao registro da interdição. Ainda, promova-se a divulgação do registro da 
interdição, nos mesmos termos do artigo 755, § 3º do CPC. Custas pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do 
benefício da gratuidade da justiça concedida. PRI. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Data 
certificada pelo sistema. E, para que chegue ao conhecimento de todos, o MM Juiz acima especificado mandou expedir o 
presente edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado no Diário da Justiça, na forma da lei.  DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 11/05/2021. Eu, Zulmira da Costa Silva, Servidora Judicial, digitei. 
EMANUELA DA CUNHA GOMES, Juíza de Direito. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2959155  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
A Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA , MM. Juíza nesta comarca de Figueirópolis/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a 
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se 
os Autos de Ação Penal nº 0000768-32.2019.8.27.2717 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor 
de LAZARO COELHO DE MIRANDA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 015.672.311-52, RG nº 
802.856 SSP/TO, nascido em 27/08/1978, natural de Figueirópolis/TO, filho de Lazaro Coelho de Sousa e Luiza Coleho de 
Miranda, denunciado nos termos do art. 306, caput, da Lei 9.503/97, sendo o presente para CITAR o réu, atualmente em local 
incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias, responder a acusação por escrito, informando-o que na resposta, poderá 
argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Figueirópolis/TO, aos 15/06/2021. Eu ____________ SILMAR DE PAULA Escrivão, digitei e subscrevo. Documento eletrônico 
assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2969993 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: SERGIO GUIDA JORGE EIRELI (S J RAÇÕES) CNPJ: 27.417.968/0001-74, através de seu representante legal 
SERGIO GUIDA JORGE, CPF: 770.643.211-49. 
OBJETIVO:CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida de todos os termos da inicial para, querendo, oferecer EMBARGOS 
MONITÓRIOS no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato articuladas pela 
parte autora (NCPC, art. 341 e 344), bem como constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º), bem 
como INTIMADO para PAGAR OU ENTREGAR A COISA ou EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER, 
(confomre o caso), em desfavor da parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias concedendo-lhe dias úteis para cumprimento, bem 
como pagamento dos honorários advocatícios, estes FIXADOS no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à 
causa (NCPC, art. 701), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º).CIENTIFIQUE-
SE a parte requerida que o cumprimento da obrigação no prazo assinalado acarreta na isenção ao pagamento das custas e 
despesas processuais (NCPC, § 1º, art. 701). Valor da Causa R$ 5.085,51 (Cinco mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e 
um centavos). E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será 
publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 16 de junho 2021. Eu,João Carlos R. Mota, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Fabiano 
Gonçalves Marques. Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS  
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MM. Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, estado do Tocantins 
(Portaria nº 1307, de 24 de maio de 2021), na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 5000583-74.2008.8.27.2722 que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o acusado NÉLIO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, pintor, nascido aos 
26/11/1976, natural de Gurupi/TO, filho de Grandoso do Nascimento Barros e Tereza do Nascimento Oliveira, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do Art. 168, caput do Código Penal. E para que chegue ao 
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conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário 
da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença inserida no evento nº 117, cujo dispositivo segue transcrito: "Do 
meticuloso exame destes autos, verifico que razão assiste ao culto representante do Ministério Público e a Defesa, uma vez que 
não vislumbro mais a necessidade da continuidade de sua tramitação. O acusado foi condenado a pena de 01 ano de reclusão, a 
qual por sua vez prescreve em 04 anos, conforme art. 109, V do CP. A denúncia foi recebida em 28.10.2008 e em 13.02.2009 foi 
determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, suspensão esta que só poderia perdurar por 08 anos, em 
observância ao prazo prescricional para a pena máxima em abstrato, conforme Súmula 415 do STJ. Na data de 13.02.2017 o 
prazo prescricional voltou a correr automaticamente, e por ocasião da prolação da sentença, em 24.02.2021, realmente já havia 
passados mais de 04 anos. Destarte é de se convir que a pretensão punitiva estatal foi atingida pelo instituto da prescrição 
retroativa. Ante o exposto, e o mais que destes autos constam, com fulcro nos artigos 112, I c/c art. 107, inc. V, 1.ª figura, e art. 
109, V, todos do Código Penal, hei por bem em extinguir, por sentença, a punibilidade de NÉLIO DO NASCIMENTO. Publique-
se. Intimem-se. Após, arquive-se com as devidas cautelas. Cumpra-se.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 14/06/2021. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
MEDIDA PROTETVA DE URGENCIA 0004999-19.2021.8.27.2722 
Chave do Processo nº 738314899021 
Denunciados:  PAULO VICTOR PIMENTA CAMPOS 
Vítima: L. N. S. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, 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, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o PAULO VICTOR PIMENTA CAMPOS,brasileiro, nascido em 
22/06/2000, filho de Ana Paula Pimenta Oliveira, portador do CPF 023.559.781-31, atualmente em lugar incerto e não sabido. 
Ficando o acusado, acima qualificado da decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo: DECIDO. Os indícios de 
ocorrência de violência doméstica e familiar contra a vítima podem ser extraídos do relato contido no Boletim de Ocorrência n.º 
37366/2021 (evento 1, Medida protetiva). A urgência na concessão das medidas protetivas reside em fazer cessar a suposta 
violência contra a vítima, resguardando a sua integridade física, moral e psicológica, buscando, sobretudo, evitar eventual risco 
de reiteração ou agravamento da conduta ilícita. Assim, considerando que a Lei n.º 11.340/06 visa coibir e punir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de 
afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação; e que a vítima está se 
sentindo desprotegida em face da conduta do requerido, pois o mesmo adentrou o imóvel sem sua autorização e sacou um 
revólver ameaçando a vítima, além de enviar mensagens via Whatsapp, injuriando-a de puta e ameaçando a de morte. Diante 
disso, devem ser deferidas as medidas protetivas necessárias. Ressalto, ainda, que não se está, neste momento, a analisar a 
materialidade de uma suposta infração penal, tratando-se tão somente de um juízo de probabilidade até que se tenham 
condições de melhor analisar o mérito da questão. Isto posto, CONCEDO a seguinte medida protetiva de urgência à vítima L. N. 
 S., em desfavor de PAULO VICTOR PIMENTA CAMPOS, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias: Deverá manter distância 
mínima de 200 (duzentos) metros da vítima L. N. S.; Proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima L. N. S. seja 
diretamente ou através de terceiros, por qualquer meio de comunicação. Apoio de proteção policial. Saliento que à medida que 
proíbe a aproximação com a pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao chamamento judicial no ambiente 
forense, tanto neste juízo como perante a Vara de Família e Defensoria Pública. O requerido desde já fica ciente que a cada e 
descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de estar sujeito a prisão 
preventiva por descumprimento de medida protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 
20 da Lei Maria da Penha. Advirto ainda o requerido que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas por 
este juízo caracterizará crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, sem prejuízo 
de outras eventuais infrações penais que venha a praticar contra a vítima. Sendo o requerido preso em flagrante delito, caberá 
ao órgão de segurança pública competente prendê-lo e conduzi-lo à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos 
legais, devendo o respectivo auto de prisão em flagrante ser submetido a controle judicial em conformidade com o artigo 310 do 
Código de Processo Penal. Determino à serventia: Dê ciência ao Cmte da Polícia Militar dando-lhe conhecimento destas 
medidas protetivas para, se for o caso, prestar imediato socorro à vítima, sem prejuízo de prender o requerido, conduzindo-o à 
Central de Flagrantes para o procedimento; Intime-se o requerido dando-lhe conhecimento desta decisão, advertindo-o das 
consequências citadas acima em caso de descumprimento. Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá alertar ao requerido de que a 
PM já está autorizada a prendê-lo em caso de descumprimento; Intime-se a vítima sobre o conteúdo desta decisão, 
esclarecendo-a de que deverá comunicar a este juízo o eventual descumprimento das medidas protetivas pelo representado, 
bem como sobre possível reconciliação com o mesmo. Ainda, deverá ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que 
ao final do prazo, deverá informar se há interesse/necessidade na renovação; Embora as medidas protetivas sejam aplicadas em 
desfavor do requerido, busca-se seu efetivo cumprimento dentro da razoabilidade. Assim, intime-se a vítima comunicando-lhe 
que não poderá procurar o requerido e deverá evitar os mesmos lugares em que este já se encontre, sob pena de revogação das 
medidas protetivas; Alerte-se a vítima da necessidade de comunicar em juízo qualquer mudança de endereço; Uma vez que foi 
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deferida a medida de apoio de proteção policial, comunique-se a Patrulha Maria da Penha acerca desta decisão, a fim de 
apoiarem o cumprimento destas medidas; Intimem-se as partes, alertando-os que, havendo necessidade de comunicação 
para tratarem de assuntos de interesses mútuos deverão procurar a Defensoria pública e/ou Advogado de confiança para adoção 
das providências cabíveis. Entretanto, ficam cientes que jamais poderão procurar um ao outro, ainda que por 
telefone/Whatsapp. A consequência para o requerido, será a prisão por descumprimento da medida, sem prejuízo das 
implicações legais pelo cometimento de outros crimes. Para a vítima, implicará na revogação das medidas protetivas; Sendo 
noticiado o descumprimento da medida, vista ao MP para conhecimento e requerer o que lhe aprouver, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas; Intimem-se MP, Autoridade Policial e Defensoria/Advogado.   Gurupi/TO, data da assinatura constante do sistema. 
Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, quarta-feira, 16 de junho de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

MIRACEMA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1434/2021 - PRESIDÊNCIA/DF MIRACEMA, de 11 de junho de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Doutor MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES, MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum desta 
Comarca de 3ª Entrância de Miracema do Tocantins – TO, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o teor da Decisão/Ofício nº 424 / 2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE (3613239); 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria 187/2013 - PRESIDÊNCIA/TJTO, publicada no Diário da Justiça nº 3055, pag. 02, que 
circulou em 25/02/2013, que deliberou pela manutenção da disposição da Escrivã Judicial Iara Silvia Roieski para a Comarca de 
3ª Entrância de Palmas/TO; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Nº 18/2015-DF MIRACEMA, que designou a Servidora Wilsa Maria Santos Rocha Xavier, 
matricula TJTO nº 62755, para responder em substituição a Escrivã Judicial acima mencionada, até eventual deliberação em 
contrário; 
CONSIDERANDO que de acordo com a alínea “c” do art. 42, da Lei Complementar nº 10, datada de 11 de janeiro de 1996, 
“Compete administrativamente ao juiz de direito, titular de vara judiciária, Juizados Especiais ou seu substituto; 
I - como Diretor do Fórum: 
c) praticar os atos cuja execução lhe for delegada pelo Presidente do Tribunal de Justiça”; 
R E S O L V E:                                          
Art. 1º. REVOGAR a Portaria Nº 18/2015-DF MIRACEMA, datada de 20/08/2015, a qual designou a Servidora Wilsa Maria 
Santos Rocha Xavier, para exercer as funções  de Escrivã Judicial em substituição, em razão da disposição da Servidora Iara 
Silvia Roieski, para Comarca de Palmas/TO. 
Art. 2º LOTAR a Servidora Célia Regina Oliveira Sales Barbosa, matrícula funcional nº 46163, na 1ª. Vara Criminal desta 
Comarca de Miracema do Tocantins – TO com data retroativa de 26/03/2021, a fim de que doravante exerça suas funções de 
Escrivã Judicial na referida Unidade Judiciária. 
Encaminhe-se cópia da presente Portaria à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Douta 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins/TO. 
Dê-se ciência às Servidoras interessadas, aos demais Magistrados desta Comarca (inclusive aos que atuam em caráter de 
substituição ou em auxilio), aos representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e OAB/Miracema-TO. 
Publique-se, Registre-se. Cumpra-se. 
DADA e PASSADA nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins – TO, aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte 
um (11/06/2021). 
Publique-se. Cumpra-se. 
Marcello Rodrigues de Ataídes 
Juiz de Direito e Diretor do Fórum 
 

PALMAS 
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 00115520320178272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: FABIO DIAS DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) FÁBIO DIAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, desocupado, filho de Daniel Dias Ribeiro dos Santos e 
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Divina Aldeam dos Santos, nascido aos 15/04/1998, na cidade de Brejinho de Nazaré, 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 0011552-
03.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "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.  Encerrada a instrução processual, concluo que o réu praticou o crime de porte de arma de fogo com numeração, 
marca ou sinal identificador suprimido em concurso formal próprio com o crime de disparo de arma de fogo. 2.1 Porte de arma de 
fogo com numeração, marca ou sinal identificador suprimido. A materialidade do crime está devidamente comprovada nos 
documentos abaixo: [...] Conforme o exame realizado no local dos fatos, o réu teria sido alvejado e pulou o muro que cercava a 
residência abordada, vindo a entrar na casa vizinha, onde foi capturado com a arma. Além disto, foram identificados disparos no 
muro, reforçando os depoimentos prestados em juízo de que os policias e o réu trocaram tiros. A autoria e a responsabilidade 
penal também estão demonstradas, pelos mesmos motivos acima. Especificamente em relação à arma, trata-se de uma pistola 
semi-automática, calibre .25 auto, que continha uma munição deflagrada e uma intacta, à época da perícia. Conforme a Portaria 
n. 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Comando do Exército, o calibre da arma apreendida se encaixaria na classificação de uso 
permitido (25 Automatic). Entretanto, considerando que o perito afirmou que a marca e o modelo não eram identificáveis e que o 
número de série havia sido suprimido, a conduta se amolda ao artigo 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03: [...] Análise da dosimetria 
da pena: Identifiquei que se trata de réu portador de maus antecedentes, pois praticou o crime de receptação em 9/6/2016, 
momento anterior, pelo qual foi condenado posteriormente, com trânsito em julgado em 6/11/2018, conforme ação penal n. 
00250665720168272729. Por outro lado, ele tinha 18 (dezoito) anos à época dos fatos, pois nasceu em 15/4/1998, incidindo a 
atenuante da menoridade, disposta no artigo 65, I, do CP. 2.4 Concurso de crimes: Considerando que foram praticados dois 
delitos mediante uma só ação, será aplicada a regra do concurso formal próprio: Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só 
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, 
somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Será aplicada a pena do crime mais grave. 
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento será de 1/6, pois foram praticados dois 
crimes (AgRg no REsp n. 1.726.317/TO, Rel Min. Nefi Cordeiro). DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia 
para condenar Fábio Dias dos Santos como incurso nas penas dos artigos 15 e 16, § 1º, IV, da Lei n° 10.826/03, na forma do 
artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal. Passo à dosimetria da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 
 Disparo de arma de fogo - 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: a) a culpabilidade, analisada como grau de 
reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu possui maus antecedentes, conforme autos n. 
00250665720168272729; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) 
a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja 
voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito;  g) não há 
consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, 
considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas e a existência de uma circunstância judicial negativa, 
aplico a fração de 1/8 sobre a pena mínima e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade, 
conforme artigo 65, I, do CP, e diminuo 1/6 da pena-base.  Em virtude da vedação da Súmula 231 do STJ1, fixo a pena em 2 
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa nesta fase. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Não há causas 
de aumento ou diminuição. Fixo a pena pelo crime de disparo de arma de fogo em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa. 3.2 Porte de arma de fogo com numeração, marca ou sinal identificador suprimido. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu possui maus 
antecedentes, conforme autos n. 00250665720168272729; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua 
de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a 
demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são 
comuns ao delito;  g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a 
ação delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas e a existência de uma circunstância 
judicial negativa, aplico a fração de 1/8 sobre a pena mínima e fixo a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão 
e 11 (onze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante 
da menoridade, conforme artigo 65, I, do CP, e diminuo 1/6 da pena-base. Em virtude da vedação da Súmula 231 do STJ2, fixo a 
pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa nesta fase. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Não 
há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena pelo crime de porte de arma de fogo com numeração, marca ou sinal 
identificador suprimido em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Considerando a aplicação do concurso formal próprio 
de crimes, disposto no artigo 70, caput, primeira parte, do CP, aplico a pena mais grave (porte de arma de fogo com numeração, 
marca ou sinal identificador suprimido) e EXASPERO-A em 1/6. Fixo a pena definitiva de Fábio Dias dos Santos em 3 (três) anos 
e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) 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. Não substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu possui maus antecedentes, conforme artigo 
44, III, do CP. Deixo de aplicar o sursis, diante dos maus antecedentes, conforme artigo 77, II, do CP. Concedo ao réu o direito 
de recorrer em liberdade. Sem custas. [...]". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 16/06/2021. Eu, 
DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
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2ª vara da família e sucessões 

Intimações aos advogados 
Autos: 0025438-64.2020.8.27.2729 
Ação: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 
Requerente: V. T. DE S. R. 
Advogados: DRA. MÔNICA DIVINA GONÇALVES CARREIRO OAB/GO 40.315; DRA. SILA COUTINHO CAMARGO OAB/GO 
23.494 e LUIZA CAMARGO DE OLIVEIRA OAB/GO 36.720 
Requerido: P. N. DA C. P 
DESPACHO: “...Sem prejuízo, intime-se o requerente, por meio de seus Advogados constituídos nos autos, via Diário da Justiça, 
para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono. Feitas as 
correções necessárias, prossigam-se os autos no seu trâmite regular. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 30 de março de 2021. 
Ass.: Nelson Coelho Filho- Juiz de Direito.” 
 
Autos: 0011750-06.2018.8.27.2729 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerentes: M. F. DA C. E C. C. S. 
Requerido: H. F. DOS S. 
Advogada: DRA. ADRIANA GABRIELA BIOTULFI OAB/MG 176.762 
DESPACHO: “Considerando o teor da certidão lançada no evento 70, intime-se o executado, por meio do Diário de Justiça 
Eletrônico, do teor do despacho do evento 69, bem como sua advogada para vincular-se ao sistema e-proc, nos termos da 
Portaria n° 116, de 23 de março de 2011, que regulamenta o Cadastro dos Usuários no Sistema de Processo Eletrônico – e-
proc/TJTO, viabilizando-se o regular processamento do feito, haja vista que as intimações são realizadas por meio do sistema. 
Após, prossigam-se os autos nos demais termos do referido despacho. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 26 de maio de 2021. 
Nelson Coelho Filho- Juiz de Direito.” 
DESPACHO (evento 69): “Analisando detidamente o presente feito, verifica-se que atualmente ele está suspenso em razão do 
acordo entabulado entre as partes nos autos (evento 71), o qual fora homologado no evento 79. Ocorre, todavia, que a 
exequente compareceu no evento 84 pleiteando “a intimação do Executado para - no prazo de 03 dias - pagar a dívida no valor 
total e atualizado de R$ $ 14.266,08 (catorze mil, duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos), bem como as parcelas 
vincendas, sob pena de restabelecimento do decreto prisional do Executado (evento 06)”, bem como que “Seja determinado o 
levantamento da suspensão dos autos nºs 0011747- 51.2018.827.2729 / 0011750-06.2018.827.2729 / 5043366-
84.2013.827.2729 e determinado o prosseguimento do feito”. Pois bem. Compulsando o acordo formu lado entre as partes, vê-se 
que o mesmo tem como objeto as prestações alimentícias vencidas e não pagas no período compreendido entre os meses de 
agosto de 2016 e junho de 2019, cujas parcelas são vindicadas nos cumprimentos de sentença autuados sob o nº 0011747-
51.2018.827.2729 e 0011750-06.2018.827.2729, além das parcelas vencidas e não pagas no acordo firmado no presente feito 
(evento 42), referentes ao período compreendido entre os meses de outubro do ano de 2018 e maio do ano de 2019. Eis o ponto 
nevrálgico dos autos. Isso porque o acordo em destaque – juntado no evento 71 – contém cláusula resolutiva que prevê o 
seguinte: e) O atraso no pagamento de qualquer das parcelas deste Acordo ensejará a cobrança de multa moratória de 10% (dez 
por cento), juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária segundo o INPC das parcelas não pagas. E o atraso 
superior a 10 (dez) dias no cumprimento das obrigações pactuadas neste Acordo Extrajudicial tornará sem efeito o Acordo e 
ensejará o fim da suspensão processual e o prosseguimento das Execuções de Alimentos de nºs 0011747- 51.2018.827.2729 / 
0011750-06.2018.827.2729 / 5043366-84.2013.827.2729, todas em curso nesta 2ª Vara de Família e Sucessões de Palmas/TO. 
Referida cláusula resolutiva é clara e expressa ao dispor que na hipótese de atraso no pagamento das parcelas do acordo, este 
tornar-se-á sem efeito, ensejando o levantamento da suspensão e normal prosseguimento das execuções dos autos de nºs 
0011747-51.2018.827.2729, 0011750-06.2018.827.2729 e do presente feito (autos nº 5043366-84.2013.827.2729). Portanto, é 
imprescindível a análise conjunta de todos os processos de cumprimento de sentença que envolvem as partes, a fim de evitar-se 
novas confusões, bem como cobrança ou exclusão de determinados períodos indevidamente, razão pela qual chamo todos os 
cumprimentos de sentença que envolvem as partes à ordem para: Com relação aos autos de nº 5043366-84.2013.827.2729: O 
feito trata-se de pedido de cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil, fundado no art. 733 do CPC/ 73, atualmente regido 
pelo art. 528 do CPC, no qual a exequente pleiteou o pagamento da pensão alimentícia devida pelo executado dos meses de 
maio, junho e julho de 2009, assim como as que vencerem no curso da demanda. Assim, muito embora as partes tenham 
entabulado vários acordos nos autos, eles foram descumpridos pelo executado, inclusive o último lançado no evento 73. Tais 
descumprimentos, além de decorrer no pedido de retorno dos autos ao trâmite normal, ensejou no protocolo, pela exequente, de 
diversos outros pedidos de cumprimento de sentença. Desse modo, é imprescindível delimitar o período de cobrança de cada 
feito, a fim de se evitar exclusão e/ ou cobrança indevida ou repetida nos vários feitos executivos que envolvem as partes. Assim, 
após a análise detida dos autos, verifica-se que o período vindicado neste feito é de maio de 2009 a julho de 2016. Visto isso, 
passo à apreciação do pedido de prisão civil do executado. Inicialmente é importante destacar que a possibilidade da decretação 
da prisão civil do devedor de alimentos é intimamente relacionada à garantia da subsistência do alimentando, uma vez que 
somente - e tão somente - as dívidas contemporâneas são passíveis de serem exigidas pelo rito da coerção pessoal. E nesse 
sentido, este Juízo já havia citado AMILCAR DE CASTRO, citado por YUSSEF SAID CAHALI, que adverte: “a prisão civil é o 
meio executivo de finalidade econômica; prende-se o executado, não para puni-lo, como se criminoso fosse, mas para força-lo 
indiretamente a pagar, supondo-se que tenha meios de cumprir a obrigação e queira evitar sua prisão, ou readquirir sua 
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liberdade”. Nota-se, portanto, que ao contrário do que ocorre no Direito Penal, o que se busca nestas ações de cumprimento de 
sentença não é a punição do devedor, mas sim o recebimento das pensões alimentícias atrasadas, que respeitem a 
contemporaneidade, destacando que elas devem, conforme outrora destacado, estar atrelada à garantia da subsistência do 
alimentado. É, portanto, meio coercitivo e não punitivo. E no caso dos autos, não vislumbro da permanência da 
contemporaneidade do débito vindicado, a ensejar na possibilidade de decretação da prisão civil do executado com relação ao 
período aqui debatido, qual seja, maio de 2009 a julho de 2016. Aliás, é sobretudo importante mencionar que os autos de nº 
0011750- 06.2018.827.2729, que serão adiante analisados, tramitam pelo rito da coerção pessoal, os quais, portanto, carregam 
em si o caráter da imediaticidade dos alimentos. De todo modo, evitando situações semelhantes a esta – vários feitos executivos 
sob o rito da coerção pessoal – acredita-se que o legislador consagrou que a prisão seria possível também as parcelas que 
vencerem no curso da demanda, evitando-se diversos cumprimentos de sentença por curtos períodos. Portanto, a necessidade 
da coerção pessoal do executado esvaiu-se, pois o caráter coercitivo aos devedores de alimentos relaciona-se, profundamente, à 
garantia da subsistência do alimentando, que não é o caso dos autos, haja vista que além de ter sido noticiado que recebeu 
apenas algumas parcelas do valor concernente a fixação da pensão alimentícia desde a sua fixação, há outro feito executivo que 
tramita pelo rito da coerção pessoal, inclusive que foi objeto do acordo descumprido, portanto o processo em análise não mais se 
afigura de forma imediata. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A PRISÃO CIVIL DO 
DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE, FRENTE AOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. DEMORA DE MAIS DE 4 
(QUATRO) ANOS PARA A CITAÇÃO DO DEVEDOR, ENSEJANDO A ELEVAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO DO ALIMENTANTE. 
ALIMENTANDA, AINDA, QUE CONTA COM 25 ANOS DE IDADE. PERDA DO CARÁTER DA ATUALIDADE DOS ALIMENTOS. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 309 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO PRESENTE CASO. IMPOSSIBILIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DA PRISÃO CIVIL COMO SANÇÃO. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. A prisão civil do devedor de 
alimentos configura medida coercitiva extrema que objetiva o pronto pagamento da dívida alimentar, estando intimamente ligada 
com a natureza da prestação alimentícia e o seu intuito de garantir a subsistência do Alimentando. Observando o julgador que a 
pena perde seu caráter coercitivo, como no caso dos autos em que houve a elevação do valor do débito ante a demora da 
citação do devedor, a sua aplicação não pode ser determinada, devendo o Exequente valer-se de outros meios executórios para 
o adimplemento da obrigação. (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9922774 PR 992277-4 (Acórdão), Relator: 
Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 03/07/2013, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1144 18/07/2013). 
(g.n.) HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA. DESCABIMENTO DA 
PRISÃO CIVIL. DÉBITO QUE PERDEU A ATUALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO POR ATO DA 
RELATORA. § 1º-A DO ART. 557 DO CPC. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus Nº 70049897325, Sétima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 12/07/2012). (g.n.) Dessa forma, indefiro o pedido de 
prisão civil do executado. Na oportunidade, este Julgador vinha entendendo pela conversão do rito da coerção pessoal ex oficio 
para o da expropriação de bens. Entretanto, os julgados recentes vêm entendendo pela impossibilidade de conversão sem o 
pedido da parte. Assim, em que pese o indeferimento da prisão civil ensejar, de forma automática, na necessidade de alteração 
de rito, haja vista que inexiste qualquer outro ato para buscar-se o adimplemento das parcelas vindicadas, evitando-se eventuais 
recursos pela parte exequente neste sentido, intime-a para manifestar interesse na conversão para o da expropriação de bens, 
nos termos do art. 523 do CPC, devendo na oportunidade atualizar o quantum debeatur. Em seguida, intime-se o devedor, 
através do seu patrono, para: 1. no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito em questão, sob pena de ser 
acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) cada, sobre o montante da dívida exequenda, bem como penhora de 
quantos bens bastem para satisfação da obrigação, nos termos do art. 523, §3º do CPC/2015; 2. caso não efetue o pagamento, 
indicar, no prazo de 5 dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, exibir prova 
da propriedade dos aludidos bens e se abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob pena 
de multa; 3. comunicar a este Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva de endereço, sob pena de se reputarem 
válidas a comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. Desde já, caso não efetuado o pagamento e nem 
arrolado bens à penhora pelo devedor, fica determinado o protesto do título judicial de alimentos, conforme os termos dos arts. 
517 e 528, §1º, do CPC/2015, devendo a escrivania providenciar os atos necessários para tanto, intimando-se, em seguida, a 
parte credora para indicar bens passíveis de penhora ou requerer outra medida que lhe aprouver. Com relação aos autos de nº 
0011747-51.2018.827.2729: O presente feito tramita pelo rito da expropriação de bens, cujas parcelas cobradas são as 
concernentes ao período compreendido entre agosto de 2016 a janeiro de 2018 (evento 1 – INIC1). Analisando detidamente os 
autos, em especial o acordo colacionado no evento 35 – ACORDO2, verifica-se que o período aqui vindicado também foi objeto 
da composição descumprida. Assim, é imperioso destacar que na avença há cláusula resolutiva que dispõe o seguinte: e) O 
atraso no pagamento de qualquer das parcelas deste Acordo ensejará a cobrança de multa moratória de 10% (dez por cento), 
juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária segundo o INPC das parcelas não pagas. E o atraso superior a 10 
(dez) dias no cumprimento das obrigações pactuadas neste Acordo Extrajudicial tornará sem efeito o Acordo e ensejará o fim da 
suspensão processual e o prosseguimento das Execuções de Alimentos de nºs 0011747- 51.2018.827.2729 / 0011750-
06.2018.827.2729 / 5043366-84.2013.827.2729, todas em curso nesta 2ª Vara de Família e Sucessões de Palmas/TO. Por essa 
razão, ante a notícia de descumprimento do acordo, determino o levantamento da suspensão do presente feito (evento 42) e o 
seu regular processamento. Nos termos do §1º do art. 239 do CPC, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado 
supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 
execução". Assim, tendo em vista que o requerido compareceu espontaneamente aos autos, inclusive tendo entabulado acordo 
sobre o período aqui vindicado, fica superada a sua citação. Fica superada, ainda, a necessidade de sua intimação nos termos 
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do art. 523 do CPC, considerando a composição aqui firmada, sendo certo que ao firmar o acordo estava ciente de todos os 
termos do processo. Habilite-se o patrono do executado que firmou o acordo juntado no evento 35, intimando-o do presente 
despacho que levantou a suspensão dos autos, bem como para que promova a juntada da procuração. Após, intime-se a 
exequente para atualizar o quantum debeatur, devendo na oportunidade requerer a medida expropriatória que lhe aprouver. Na 
sequência, dê-se vistas ao Ministério Público. Após, à conclusão. Com relação aos autos de nº 0011750-06.2018.827.2729: O 
presente feito tramita pelo rito da coerção pessoal (art. 528 do CPC), no qual vem sendo cobradas as parcelas referentes aos 
meses de fevereiro, março e abril de 2018, acrescidas das que vencerem no curso do processo. Portanto, considerando a data 
deste despacho, o presente feito abrange o seguinte período de cobrança: fevereiro de 2018 até a presente data, sobre o qual 
deverá ser incluído eventuais parcelas que vencerem durante o seu trâmite. Tendo em vista a notícia de descumprimento do 
acordo firmado entre as partes, observando-se a cláusula resolutiva lá constante (evento 51 – ACORDO2 - cláusula “e”), 
determino o levantamento da suspensão do presente feito (evento 60) e o seu regular processamento. Nos termos do §1º do art. 
239 do CPC, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta 
data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". Assim, tendo em vista que o requerido 
compareceu espontaneamente aos autos, inclusive tendo entabulado acordo sobre o período aqui vindicado, fica superada a sua 
citação. Fica superada, ainda, a necessidade de sua intimação nos termos do art. 528 do CPC, considerando a composição aqui 
firmada, sendo certo que ao firmar o acordo estava ciente de todos os termos do processo. Habilite-se o patrono do executado 
que firmou o acordo juntado no evento 35. Após, intimem-se as partes acerca do levantamento da suspensão, devendo o 
executado regularizar a sua representação nos autos. Deverá a exequente, ainda, atualizar o quantum debeatur. Após, dê-se 
vistas ao Ministério Público. Vindo aos autos parecer ministerial, havendo débito remanescente, no intuito de oportunizar o 
adimplemento da obrigação de forma voluntária, intime-se o executado, por meio de seu Advogado, para adimplir o débito 
alimentar remanescente que será informado pela credora, no prazo de 48 horas, sob pena de ser decretada sua prisão civil. 
Cientifique-se o devedor que não lhe cabe apresentar nova justificativa, mas tão somente a comprovação do pagamento, através 
de prova documental, que deverá ser por ele juntada aos autos. Transcorrido o prazo supra, vindo aos autos ou não informação 
quanto à quitação integral do débito, volvam-me os autos conclusos. Com relação aos autos 0008614-93.2021.827.2729: Da 
análise dos autos, constata-se que a exequente pleiteou, com fulcro no art. 523 do CPC, o pagamento das parcelas alimentícias 
devidas de janeiro de 2020 até dezembro de 2020. Intimada para manifestar-se sobre a existência de interesse de agir, 
considerando que referidas parcelas são objeto dos autos de nº 0011750-06.2018.827.2729, a autora peticionou nos autos 
requerendo a homologação da desistência, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Assim, sabendo que na execução tem o credor, 
em razão do princípio da disponibilidade, a faculdade de desistir de toda a execução sem a anuência do executado (CPC, art. 
775, caput), ressalvada a hipótese do parágrafo único, II, do artigo em comento, que não incide na hipótese. Desta forma, tendo 
em vista a manifestação da exequente informando não mais possuir interesse no prosseguimento dos autos, homologo o pedido 
de desistência e julgo extinto o processo, com fulcro no art. 775, caput, do novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas 
na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Com relação aos 
autos de nº 0008612-26.2021.827.2729: Os autos foram remetidos a este Juízo por força da decisão do evento 05. Recebo o 
presente feito. Trata-se de Cumprimento de Sentença com fulcro no art. 528 do CPC, na qual a exequente pleiteia o 
cumprimento da prestação alimentícia devida nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 e das que vencerem no curso da 
demanda. Com forme já verificado, a cláusula resolutiva do acordo firmado pelas partes nos autos de nº 5043366-
84.2013.827.2729, previu que: e) O atraso no pagamento de qualquer das parcelas deste Acordo ensejará a cobrança de multa 
moratória de 10% (dez por cento), juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária segundo o INPC das parcelas não 
pagas, E o atraso superior a 10 (dez) dias no cumprimento das obrigações pactuadas neste Acordo Extrajudicial tornará sem 
efeito o Acordo e ensejará o fim da suspensão processual e o prosseguimento das Execuções de Alimentos de nºs 0011747- 
51.2018.827.2729 / 0011750-06.2018.827.2729 / 5043366-84.2013.827.2729, todas em curso nesta 2ª Vara de Família e 
Sucessões de Palmas/TO. Desta forma, conforme se verifica no evento 84 daqueles autos, a exequente noticiou sobre o 
descumprimento das cláusulas da avença, pugnando pelo levantamento da suspensão de todos os feitos executivos, inclusive 
pela decretação da prisão civil do executado. Ocorre, todavia, que o §7º do art. 528 do CPC dispõe que: “O débito alimentar que 
autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as 
que se vencerem no curso do processo”. (g. n.) Veja-se, portanto, que o próprio legislador cuidou de impedir a existência de 
diversos feitos executivos em tramite pelo rito da coerção pessoal, uma vez que não é razoável várias decretações de prisão civil 
contra um só devedor. Por esta razão, considerando a cláusula resolutiva constante no acordo entabulado entre as partes, bem 
como o disposto no artigo supramencionado de que a prisão civil é autorizada para cobrança das 3 (três) últimas parcelas 
alimentícias antes do protocolo da demanda e das que vencerem no curso do processo, aliado ao fato de que pela força do 
próprio acordo os processos deverão retomar seu tramite processual normal, as parcelas cobradas no presente feito, por 
consectário logico, serão abarcadas pela execução dos autos de nº 0011750-06.2018.827.2729, bem como todas aquelas que 
venceram até a presente data, sem prejuízo das vincendas. Assim, tendo em vista que as parcelas cobradas no presente feito já 
são objeto de outra demanda, a fim de evitar-se a extinção extemporânea dos autos e, em homenagem ao Princípio da Não 
Surpresa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar a sobre a existência de interesse de agir, 
sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do ar. 485, VI, do CPC/15. Decorrido o prazo, cumprida 
ou não a determinação, à conclusão. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de nº 0011747- 51.2018.827.2729, 
0011750-06.2018.827.2729, 0008614-93.2021.827.2729 e 0008612- 26.2021.827.2729, associando-os. Intimem-se. Cumpra-se. 
Palmas, 18 de maio de 2021. Nelson Coelho Filho- Juiz de Direito.” 
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Autos: 0011747-51.2018.8.27.2729 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerentes: M. F. DA C. E C. C. S. 
Requerido: H. F. DOS S. 
Advogada: DRA. ADRIANA GABRIELA BIOTULFI OAB/MG 176.762 
DESPACHO: “Considerando o teor da certidão lançada no evento 55, intime-se o executado, por meio do Diário de Justiça 
Eletrônico, do teor do despacho do evento 54, bem como sua advogada para vincular-se ao sistema e-proc, nos termos da 
Portaria n° 116, de 23 de março de 2011, que regulamenta o Cadastro dos Usuários no Sistema de Processo Eletrônico – e-
proc/TJTO, viabilizando-se o regular processamento do feito, haja vista que as intimações são realizadas por meio do sistema. 
Após, prossigam-se os autos nos demais termos do referido despacho. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 26 de maio de 2021. 
Nelson Coelho Filho- Juiz de Direito.” 
DESPACHO (evento 54): “Analisando detidamente o presente feito, verifica-se que atualmente ele está suspenso em razão do 
acordo entabulado entre as partes nos autos (evento 71), o qual fora homologado no evento 79. Ocorre, todavia, que a 
exequente compareceu no evento 84 pleiteando “a intimação do Executado para - no prazo de 03 dias - pagar a dívida no valor 
total e atualizado de R$ $ 14.266,08 (catorze mil, duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos), bem como as parcelas 
vincendas, sob pena de restabelecimento do decreto prisional do Executado (evento 06)”, bem como que “Seja determinado o 
levantamento da suspensão dos autos nºs 0011747- 51.2018.827.2729 / 0011750-06.2018.827.2729 / 5043366-
84.2013.827.2729 e determinado o prosseguimento do feito”. Pois bem. Compulsando o acordo formulado entre as partes, vê-se 
que o mesmo tem como objeto as prestações alimentícias vencidas e não pagas no período compreendido entre os meses de 
agosto de 2016 e junho de 2019, cujas parcelas são vindicadas nos cumprimentos de sentença autuados sob o nº 0011747-
51.2018.827.2729 e 0011750-06.2018.827.2729, além das parcelas vencidas e não pagas no acordo firmado no presente feito 
(evento 42), referentes ao período compreendido entre os meses de outubro do ano de 2018 e maio do ano de 2019. Eis o ponto 
nevrálgico dos autos. Isso porque o acordo em destaque – juntado no evento 71 – contém cláusula resolutiva que prevê o 
seguinte: e) O atraso no pagamento de qualquer das parcelas deste Acordo ensejará a cobrança de multa moratória de 10% (dez 
por cento), juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária segundo o INPC das parcelas não pagas. E o atraso 
superior a 10 (dez) dias no cumprimento das obrigações pactuadas neste Acordo Extrajudicial tornará sem efeito o Acordo e 
ensejará o fim da suspensão processual e o prosseguimento das Execuções de Alimentos de nºs 0011747- 51.2018.827.2729 / 
0011750-06.2018.827.2729 / 5043366-84.2013.827.2729, todas em curso nesta 2ª Vara de Família e Sucessões de Palmas/TO. 
Referida cláusula resolutiva é clara e expressa ao dispor que na hipótese de atraso no pagamento das parcelas do acordo, este 
tornar-se-á sem efeito, ensejando o levantamento da suspensão e normal prosseguimento das execuções dos autos de nºs 
0011747-51.2018.827.2729, 0011750-06.2018.827.2729 e do presente feito (autos nº 5043366-84.2013.827.2729). Portanto, é 
imprescindível a análise conjunta de todos os processos de cumprimento de sentença que envolvem as partes, a fim de evitar-se 
novas confusões, bem como cobrança ou exclusão de determinados períodos indevidamente, razão pela qual chamo todos os 
cumprimentos de sentença que envolvem as partes à ordem para: Com relação aos autos de nº 5043366-84.2013.827.2729: O 
feito trata-se de pedido de cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil, fundado no art. 733 do CPC/ 73, atualmente regido 
pelo art. 528 do CPC, no qual a exequente pleiteou o pagamento da pensão alimentícia devida pelo executado dos meses de 
maio, junho e julho de 2009, assim como as que vencerem no curso da demanda. Assim, muito embora as partes tenham 
entabulado vários acordos nos autos, eles foram descumpridos pelo executado, inclusive o último lançado no evento 73. Tais 
descumprimentos, além de decorrer no pedido de retorno dos autos ao trâmite normal, ensejou no protocolo, pela exequente, de 
diversos outros pedidos de cumprimento de sentença. Desse modo, é imprescindível delimitar o período de cobrança de cada 
feito, a fim de se evitar exclusão e/ ou cobrança indevida ou repetida nos vários feitos executivos que envolvem as partes. Assim, 
após a análise detida dos autos, verifica-se que o período vindicado neste feito é de maio de 2009 a julho de 2016. Visto isso, 
passo à apreciação do pedido de prisão civil do executado. Inicialmente é importante destacar que a possibilidade da decretação 
da prisão civil do devedor de alimentos é intimamente relacionada à garantia da subsistência do alimentando, uma vez que 
somente - e tão somente - as dívidas contemporâneas são passíveis de serem exigidas pelo rito da coerção pessoal. E nesse 
sentido, este Juízo já havia citado AMILCAR DE CASTRO, citado por YUSSEF SAID CAHALI, que adverte: “a prisão civil é o 
meio executivo de finalidade econômica; prende-se o executado, não para puni-lo, como se criminoso fosse, mas para força-lo 
indiretamente a pagar, supondo-se que tenha meios de cumprir a obrigação e queira evitar sua prisão, ou readquirir sua 
liberdade”. Nota-se, portanto, que ao contrário do que ocorre no Direito Penal, o que se busca nestas ações de cumprimento de 
sentença não é a punição do devedor, mas sim o recebimento das pensões alimentícias atrasadas, que respeitem a 
contemporaneidade, destacando que elas devem, conforme outrora destacado, estar atrelada à garantia da subsistência do 
alimentado. É, portanto, meio coercitivo e não punitivo. E no caso dos autos, não vislumbro da permanência da 
contemporaneidade do débito vindicado, a ensejar na possibilidade de decretação da prisão civil do executado com relação ao 
período aqui debatido, qual seja, maio de 2009 a julho de 2016. Aliás, é sobretudo importante mencionar que os autos de nº 
0011750- 06.2018.827.2729, que serão adiante analisados, tramitam pelo rito da coerção pessoal, os quais, portanto, carregam 
em si o caráter da imediaticidade dos alimentos. De todo modo, evitando situações semelhantes a esta – vários feitos executivos 
sob o rito da coerção pessoal – acredita-se que o legislador consagrou que a prisão seria possível também as parcelas que 
vencerem no curso da demanda, evitando-se diversos cumprimentos de sentença por curtos períodos. Portanto, a necessidade 
da coerção pessoal do executado esvaiu-se, pois o caráter coercitivo aos devedores de alimentos relaciona-se, profundamente, à 
garantia da subsistência do alimentando, que não é o caso dos autos, haja vista que além de ter sido noticiado que recebeu 
apenas algumas parcelas do valor concernente a fixação da pensão alimentícia desde a sua fixação, há outro feito executivo que 
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tramita pelo rito da coerção pessoal, inclusive que foi objeto do acordo descumprido, portanto o processo em análise não mais se 
afigura de forma imediata. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A PRISÃO CIVIL DO 
DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE, FRENTE AOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. DEMORA DE MAIS DE 4 
(QUATRO) ANOS PARA A CITAÇÃO DO DEVEDOR, ENSEJANDO A ELEVAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO DO ALIMENTANTE. 
ALIMENTANDA, AINDA, QUE CONTA COM 25 ANOS DE IDADE. PERDA DO CARÁTER DA ATUALIDADE DOS ALIMENTOS. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 309 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO PRESENTE CASO. IMPOSSIBILIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DA PRISÃO CIVIL COMO SANÇÃO. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. A prisão civil do devedor de 
alimentos configura medida coercitiva extrema que objetiva o pronto pagamento da dívida alimentar, estando intimamente ligada 
com a natureza da prestação alimentícia e o seu intuito de garantir a subsistência do Alimentando. Observando o julgador que a 
pena perde seu caráter coercitivo, como no caso dos autos em que houve a elevação do valor do débito ante a demora da 
citação do devedor, a sua aplicação não pode ser determinada, devendo o Exequente valer-se de outros meios executórios para 
o adimplemento da obrigação. (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9922774 PR 992277-4 (Acórdão), Relator: 
Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 03/07/2013, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1144 18/07/2013). 
(g.n.) HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA. DESCABIMENTO DA 
PRISÃO CIVIL. DÉBITO QUE PERDEU A ATUALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO POR ATO DA 
RELATORA. § 1º-A DO ART. 557 DO CPC. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus Nº 70049897325, Sétima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 12/07/2012). (g.n.) Dessa forma, indefiro o pedido de 
prisão civil do executado. Na oportunidade, este Julgador vinha entendendo pela conversão do rito da coerção pessoal ex oficio 
para o da expropriação de bens. Entretanto, os julgados recentes vêm entendendo pela impossibilidade de conversão sem o 
pedido da parte. Assim, em que pese o indeferimento da prisão civil ensejar, de forma automática, na necessidade de alteração 
de rito, haja vista que inexiste qualquer outro ato para buscar-se o adimplemento das parcelas vindicadas, evitando-se eventuais 
recursos pela parte exequente neste sentido, intime-a para manifestar interesse na conversão para o da expropriação de bens, 
nos termos do art. 523 do CPC, devendo na oportunidade atualizar o quantum debeatur. Em seguida, intime-se o devedor, 
através do seu patrono, para: 1. no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito em questão, sob pena de ser 
acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) cada, sobre o montante da dívida exequenda, bem como penhora de 
quantos bens bastem para satisfação da obrigação, nos termos do art. 523, §3º do CPC/2015; 2. caso não efetue o pagamento, 
indicar, no prazo de 5 dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, exibir prova 
da propriedade dos aludidos bens e se abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob pena 
de multa; 3. comunicar a este Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva de endereço, sob pena de se reputarem 
válidas a comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. Desde já, caso não efetuado o pagamento e nem 
arrolado bens à penhora pelo devedor, fica determinado o protesto do título judicial de alimentos, conforme os termos dos arts. 
517 e 528, §1º, do CPC/2015, devendo a escrivania providenciar os atos necessários para tanto, intimando-se, em seguida, a 
parte credora para indicar bens passíveis de penhora ou requerer outra medida que lhe aprouver. Com relação aos autos de nº 
0011747-51.2018.827.2729: O presente feito tramita pelo rito da expropriação de bens, cujas parcelas cobradas são as 
concernentes ao período compreendido entre agosto de 2016 a janeiro de 2018 (evento 1 – INIC1). Analisando detidamente os 
autos, em especial o acordo colacionado no evento 35 – ACORDO2, verifica-se que o período aqui vindicado também foi objeto 
da composição descumprida. Assim, é imperioso destacar que na avença há cláusula resolutiva que dispõe o seguinte: e) O 
atraso no pagamento de qualquer das parcelas deste Acordo ensejará a cobrança de multa moratória de 10% (dez por cento), 
juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária segundo o INPC das parcelas não pagas. E o atraso superior a 10 
(dez) dias no cumprimento das obrigações pactuadas neste Acordo Extrajudicial tornará sem efeito o Acordo e ensejará o fim da 
suspensão processual e o prosseguimento das Execuções de Alimentos de nºs 0011747- 51.2018.827.2729 / 0011750-
06.2018.827.2729 / 5043366-84.2013.827.2729, todas em curso nesta 2ª Vara de Família e Sucessões de Palmas/TO. Por essa 
razão, ante a notícia de descumprimento do acordo, determino o levantamento da suspensão do presente feito (evento 42) e o 
seu regular processamento. Nos termos do §1º do art. 239 do CPC, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado 
supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 
execução". Assim, tendo em vista que o requerido compareceu espontaneamente aos autos, inclusive tendo entabulado acordo 
sobre o período aqui vindicado, fica superada a sua citação. Fica superada, ainda, a necessidade de sua intimação nos termos 
do art. 523 do CPC, considerando a composição aqui firmada, sendo certo que ao firmar o acordo estava ciente de todos os 
termos do processo. Habilite-se o patrono do executado que firmou o acordo juntado no evento 35, intimando-o do presente 
despacho que levantou a suspensão dos autos, bem como para que promova a juntada da procuração. Após, intime-se a 
exequente para atualizar o quantum debeatur, devendo na oportunidade requerer a medida expropriatória que lhe aprouver. Na 
sequência, dê-se vistas ao Ministério Público. Após, à conclusão. Com relação aos autos de nº 0011750-06.2018.827.2729: O 
presente feito tramita pelo rito da coerção pessoal (art. 528 do CPC), no qual vem sendo cobradas as parcelas referentes aos 
meses de fevereiro, março e abril de 2018, acrescidas das que vencerem no curso do processo. Portanto, considerando a data 
deste despacho, o presente feito abrange o seguinte período de cobrança: fevereiro de 2018 até a presente data, sobre o qual 
deverá ser incluído eventuais parcelas que vencerem durante o seu trâmite. Tendo em vista a notícia de descumprimento do 
acordo firmado entre as partes, observando-se a cláusula resolutiva lá constante (evento 51 – ACORDO2 - cláusula “e”), 
determino o levantamento da suspensão do presente feito (evento 60) e o seu regular processamento. Nos termos do §1º do art. 
239 do CPC, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta 
data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". Assim, tendo em vista que o requerido 
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compareceu espontaneamente aos autos, inclusive tendo entabulado acordo sobre o período aqui vindicado, fica superada a sua 
citação. Fica superada, ainda, a necessidade de sua intimação nos termos do art. 528 do CPC, considerando a composição aqui 
firmada, sendo certo que ao firmar o acordo estava ciente de todos os termos do processo. Habilite-se o patrono do executado 
que firmou o acordo juntado no evento 35. Após, intimem-se as partes acerca do levantamento da suspensão, devendo o 
executado regularizar a sua representação nos autos. Deverá a exequente, ainda, atualizar o quantum debeatur. Após, dê-se 
vistas ao Ministério Público. Vindo aos autos parecer ministerial, havendo débito remanescente, no intuito de oportunizar o 
adimplemento da obrigação de forma voluntária, intime-se o executado, por meio de seu Advogado, para adimplir o débito 
alimentar remanescente que será informado pela credora, no prazo de 48 horas, sob pena de ser decretada sua prisão civil. 
Cientifique-se o devedor que não lhe cabe apresentar nova justificativa, mas tão somente a comprovação do pagamento, através 
de prova documental, que deverá ser por ele juntada aos autos. Transcorrido o prazo supra, vindo aos autos ou não informação 
quanto à quitação integral do débito, volvam-me os autos conclusos. Com relação aos autos 0008614-93.2021.827.2729: Da 
análise dos autos, constata-se que a exequente pleiteou, com fulcro no art. 523 do CPC, o pagamento das parcelas alimentícias 
devidas de janeiro de 2020 até dezembro de 2020. Intimada para manifestar-se sobre a existência de interesse de agir, 
considerando que referidas parcelas são objeto dos autos de nº 0011750-06.2018.827.2729, a autora peticionou nos autos 
requerendo a homologação da desistência, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Assim, sabendo que na execução tem o credor, 
em razão do princípio da disponibilidade, a faculdade de desistir de toda a execução sem a anuência do executado (CPC, art. 
775, caput), ressalvada a hipótese do parágrafo único, II, do artigo em comento, que não incide na hipótese. Desta forma, tendo 
em vista a manifestação da exequente informando não mais possuir interesse no prosseguimento dos autos, homologo o pedido 
de desistência e julgo extinto o processo, com fulcro no art. 775, caput, do novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas 
na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Com relação aos 
autos de nº 0008612-26.2021.827.2729: Os autos foram remetidos a este Juízo por força da decisão do evento 05. Recebo o 
presente feito. Trata-se de Cumprimento de Sentença com fulcro no art. 528 do CPC, na qual a exequente pleiteia o 
cumprimento da prestação alimentícia devida nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 e das que vencerem no curso da 
demanda. Com forme já verificado, a cláusula resolutiva do acordo firmado pelas partes nos autos de nº 5043366-
84.2013.827.2729, previu que: e) O atraso no pagamento de qualquer das parcelas deste Acordo ensejará a cobrança de multa 
moratória de 10% (dez por cento), juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária segundo o INPC das parcelas não 
pagas, E o atraso superior a 10 (dez) dias no cumprimento das obrigações pactuadas neste Acordo Extrajudicial tornará sem 
efeito o Acordo e ensejará o fim da suspensão processual e o prosseguimento das Execuções de Alimentos de nºs 0011747- 
51.2018.827.2729 / 0011750-06.2018.827.2729 / 5043366-84.2013.827.2729, todas em curso nesta 2ª Vara de Família e 
Sucessões de Palmas/TO. Desta forma, conforme se verifica no evento 84 daqueles autos, a exequente noticiou sobre o 
descumprimento das cláusulas da avença, pugnando pelo levantamento da suspensão de todos os feitos executivos, inclusive 
pela decretação da prisão civil do executado. Ocorre, todavia, que o §7º do art. 528 do CPC dispõe que: “O débito alimentar que 
autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as 
que se vencerem no curso do processo”. (g. n.) Veja-se, portanto, que o próprio legislador cuidou de impedir a existência de 
diversos feitos executivos em tramite pelo rito da coerção pessoal, uma vez que não é razoável várias decretações de prisão civil 
contra um só devedor. Por esta razão, considerando a cláusula resolutiva constante no acordo entabulado entre as partes, bem 
como o disposto no artigo supramencionado de que a prisão civil é autorizada para cobrança das 3 (três) últimas parcelas 
alimentícias antes do protocolo da demanda e das que vencerem no curso do processo, aliado ao fato de que pela força do 
próprio acordo os processos deverão retomar seu tramite processual normal, as parcelas cobradas no presente feito, por 
consectário logico, serão abarcadas pela execução dos autos de nº 0011750-06.2018.827.2729, bem como todas aquelas que 
venceram até a presente data, sem prejuízo das vincendas. Assim, tendo em vista que as parcelas cobradas no presente feito já 
são objeto de outra demanda, a fim de evitar-se a extinção extemporânea dos autos e, em homenagem ao Princípio da Não 
Surpresa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar a sobre a existência de interesse de agir, 
sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do ar. 485, VI, do CPC/15. Decorrido o prazo, cumprida 
ou não a determinação, à conclusão. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de nº 0011747- 51.2018.827.2729, 
0011750-06.2018.827.2729, 0008614-93.2021.827.2729 e 0008612- 26.2021.827.2729, associando-os. Intimem-se. Cumpra-se. 
Palmas, 18 de maio de 2021. Nelson Coelho Filho- Juiz de Direito.” 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos AÇÃO DE  DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS TRIBUTÁRIOS COM 
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA, registrada sob n.º 0036518-93.2018.8.27.2729, na 
qual figura como requerente JELSIANO CARDOSO DE SOUSA e requeridos ESTADO DO TOCANTINS, PEDRO DA SILVA 
RIBEIRO. É O presente para CITAR a parte requerida PEDRO DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, CPF nº. 037.920.321-98, estando 
em lugar incerto e não sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para contestá-la, no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, artigos 335 e 344 do 
NCPC. Ressalto ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do 
advogado constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que  chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
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ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum 
local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 15 de junho de 
2021. Eu, Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos Monitória registrada sob o n.º 0053395-74.2019.8.27.2729, na qual figura como 
requerente ESTADO DO TOCANTINS e requerido RUI DE SIQUEIRA, PATRICIA VIEIRA PIRES. É O presente para CITAR RUI 
DE SIQUEIRA, brasileiro, portador do CPF 018.885.441-04 e do RG nº 650.224/SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, 
para os termos da presente ação monitória, bem como efetue pagamento ou entrega de coisa, ou ainda cumpra obrigação de 
fazer/ não fazer, com prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 05% do valor 
atribuído à causa, nos termos do art. 701 do NCPC, restando desde já ressaltado que caso o requerido cumpra o respectivo 
mandado ficará isento de custas conforme disposição do §1º do mencionado dispositivo legal. No prazo estipulado acima o 
requerido poderá oferecer embargos os quais suspenderão o respectivo mandado e não dependerão de prévia segurança do 
juízo, sendo os mesmos processados nos próprios autos, pelo procedimento ordinário, nos termos do art. 702 do NCPC. Em não 
havendo oposição dos embargos monitórios previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496 , observandose, a seguir, no 
que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. Cite-se. Cumpra-se”. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar 
do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de PalmasTO, Aos 15 
de junho de 2021.  Eu, Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos Monitória registrada sob o n.º 0053395-74.2019.8.27.2729, na qual figura como 
requerente ESTADO DO TOCANTINS e requerido RUI DE SIQUEIRA, PATRICIA VIEIRA PIRES. É O presente para 
CITAR PATRICIA VIEIRA PIRES, brasileira, estado civil ignorado, , portadora do CPF 809.973.171-91 e do RG nº. 264.805 
SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para os termos da presente ação monitória, bem como efetue pagamento ou 
entrega de coisa, ou ainda cumpra obrigação de fazer/ não fazer, com prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento e o 
pagamento de honorários advocatícios de 05% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 701 do NCPC, restando desde já 
ressaltado que caso o requerido cumpra o respectivo mandado ficará isento de custas conforme disposição do §1º do 
mencionado dispositivo legal. No prazo estipulado acima o requerido poderá oferecer embargos os quais suspenderão o 
respectivo mandado e não dependerão de prévia segurança do juízo, sendo os mesmos processados nos próprios autos, pelo 
procedimento ordinário, nos termos do art. 702 do NCPC. Em não havendo oposição dos embargos monitórios previstos no art. 
702, aplicar-se-á o disposto no art. 496 , observandose, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. Cite-se. 
Cumpra-se”. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de PalmasTO, Aos 15 de junho de 2021.  Eu, Elizângela Alves Barros Técnica 
Judiciária que o digitei e subscrevi.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos Monitória registrada sob o n.º 0053395-74.2019.8.27.2729, na qual figura como 
requerente ESTADO DO TOCANTINS e requerido RUI DE SIQUEIRA, PATRICIA VIEIRA PIRES. É O presente para 
CITAR PATRICIA VIEIRA PIRES, brasileira, estado civil ignorado, , portadora do CPF 809.973.171-91 e do RG nº. 264.805 
SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para os termos da presente ação monitória, bem como efetue pagamento ou 
entrega de coisa, ou ainda cumpra obrigação de fazer/ não fazer, com prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento e o 
pagamento de honorários advocatícios de 05% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 701 do NCPC, restando desde já 
ressaltado que caso o requerido cumpra o respectivo mandado ficará isento de custas conforme disposição do §1º do 
mencionado dispositivo legal. No prazo estipulado acima o requerido poderá oferecer embargos os quais suspenderão o 
respectivo mandado e não dependerão de prévia segurança do juízo, sendo os mesmos processados nos próprios autos, pelo 
procedimento ordinário, nos termos do art. 702 do NCPC. Em não havendo oposição dos embargos monitórios previstos no art. 
702, aplicar-se-á o disposto no art. 496 , observandose, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. Cite-se. 
Cumpra-se”. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de PalmasTO, Aos 15 de junho de 2021.  Eu, Elizângela Alves Barros Técnica 
Judiciária que o digitei e subscrevi.  
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4ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0040864-19.2020.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: CONDONIMIO PALMEIRA IMPERIAL - CNPJ: 34892009000176 
REQUERIDO: SANDRA MARIA DA CUNHA - CPF: 34744037100  
Decisão: Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO movida por CONDOMÍNIO PALMEIRA 
IMPERIAL em face de SANDRA MARIA DA CUNHA. As partes compuseram acordo na audiência inaugural de conciliação, 
conforme evento n. 23, requerendo a sua homologação. É o relatório. Fundamento e decido. O pedido não encontra óbice na 
legislação vigente, pelo contrário, tem respaldo na alínea “b”, inciso III, do artigo 487 do Código de Processo Civil. Com efeito, a 
conciliação entre as partes figura no rol das Normas Fundamentais do Código de Processo Civil, importa em dever do Estado, 
traduzindo-se no princípio da autocomposição expressamente previsto no § 3º do art. 3º do Código de Processo Civil, devendo 
ser estimulada no curso do processo. O acordo extrajudicial constitui transação com o propósito de melhor solucionar o litígio, 
por isso, a teor dos preceitos legais, impõe-se a homologação da avença e extinção do processo com exame de mérito. O acordo 
foi firmado pelas partes e/ou seus respectivos advogados, constituídos com poderes especiais para transigir e firmar 
compromissos/acordos. Não há defeito ou irregularidade capaz de obstar a confirmação judicial da vontade das partes. ANTE O 
EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 
apresentado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos; de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Expedir comunicações e alvarás, se necessários e constantes no termo de acordo. Custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do acordo. Caso as partes não tenham disposto sobre as despesas, 
estas serão divididas igualmente, nos termos do art. 90, § 2o, do CPC. Ressalto que em caso do acordo ter sido entabulado antes 
da prolação de sentença, FICA(M) a(s) parte(s) DISPENSADA(S) do recolhimento das custas e despesas processuais 
remanescentes (CPC, art. 90, § 3º). Com o trânsito em julgado ou ante a expressa renúncia recursal, REMETA-SE à Contadoria 
para apuração das custas finais e/ou taxa judiciária (caso existente). Sentença transitada em julgado imediatamente, se as partes 
assim o pediram. Promovidos os atos acima, dar baixa no sistema.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0028000-22.2015.8.27.2729 - MONITÓRIA 
REQUERENTE: PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP - CNPJ: 09097727000103 
REQUERIDO: GUILHERME ALEXSANDRO LUCAS BERBOSA - CNPJ: 11602384000139 
Decisão: Em análise pedido de reconsideração constante no evento 105. Compulsando detidamente os autos e sopesando as 
ponderações apresentadas pelo autor em seu pedido, reputo que, de fato, é o caso de reconsiderar a decisão anteriormente 
proferida. É que em se tratando de empresário individual, a jurisprudência é pacifica em considerar que não há distinção entre a 
personalidade da pessoa jurídica e a personalidade da pessoa natural de seu titular. Nesses casos, inexiste pessoa jurídica com 
personalidade diversa da pessoa física. Na verdade, a própria pessoa física é quem pratica os atos de comércio, não havendo 
distinção entre o seu patrimônio pessoal e aquele empregado na realização de seu objeto social. Sobre o tema, confira-se 
o ensinamento de Rubens Requião: O empresário individual, é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens 
pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação de firma individual em pessoa jurídica é uma 
ficção do direito tributário, somente para o efeito do imposto de renda. (Curso de Direito Comercial - v. 1 - Saraiva p. 76). Nesse 
cenário, considerando que o empresário individual se confunde com a pessoa do titular, os efeitos da citação da pessoa natural 
nos autos se estenderam para a pessoa jurídica. Sobre o tema, trago julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 
AFASTADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - FIRMA INDIVIDUAL - PESSOAS QUE SE CONFUNDEM - ESBULHO 
CARACTERIZADO - POSSE CLANDESTINA - Verificado que o imóvel em questão é de propriedade do agravado e não do 
Fundo gerido pela Caixa Econômica Federal, não há falar em incompetência de Justiça Estadual para julgar o feito. A firma 
individual da microempresa é apenas a denominação utilizada pelo empresário para exercer a sua atividade, sendo que as 
pessoas física e jurídica se confundem, não existindo distinção entre uma e outra para efeito de citação e formação da relação 
processual. A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de 
violência, clandestinidade ou precariedade. Comprovado o esbulho por meio da posse clandestina, não há falar em revogação da 
liminar que deferiu a reintegração de posse. (grifo nosso) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.102956-3/001, 
Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2015, publicação da súmula em 17/07/2015). 
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - CITAÇÃO. As personalidades do empresário individual e da pessoa natural se confundem, sendo a 
pessoa física o próprio empresário individual, de forma que não há qualquer razão para se exigir a citação separada de ambos, 
sendo válida aquela efetivada em nome de qualquer deles. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 
1.0480.09.128259-4/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2012, publicação da 
súmula em 30/11/2012). Ante o exposto, acolho o pedido formulado e decreto a revelia do réu, com supedâneo no artigo 344 do 
Código de Processo Civil.Considerando, então, a inexistência de questões processuais pendentes, anuncio o julgamento do 
processo no estado em que se encontra (CPC, art. 355, I), observando-se a ordem cronológica para sentença, nos termos do art. 
12 do Novo Código de Processo Civil, bem como prioridades legais e metas do CNJ. Cientifiquem-se as partes da presente 
decisão. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
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INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0028332-13.2020.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
REQUERENTE: CONDOMÍNIO ALDEIA DO SOL - CNPJ: 14068394000124 
REQUERIDO: SFC EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24819713000140 
Decisão: I - RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por CONDOMÍNIO ALDEIA DO SOL, em face de SFC 
EMPREENDIMENTOS LTDA, buscando a condenação da ré ao pagamento das taxas de condomínio em atraso devidamente 
acrescida de todos os encargos previstos em regimento interno e dos decorrentes do processo, no valor total de R$ 10.103,31 
(dez mil cento e três reais e trinta e um centavos). O processo tramitou regularmente até que as partes informaram ter firmado 
acordo em relação à lide (evento 20). II - FUNDAMENTAÇÃO O Código Civil, ao disciplinar o instituto da transação, preconiza 
em seu art. 840, que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. É essa a 
hipótese destes autos, uma vez que as partes entabularam acordo visando colocar fim ao litígio. Analisando a transação 
realizada pelas partes, depreendo que nada desaconselha a sua homologação, uma vez que: a) as partes são capazes; b) o 
objeto é lícito e preserva os interesses de todos os envolvidos (art. 104, CC); c) não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos 
defeitos do negócio jurídico previstos nos art. 138 a 157, do Código Civil (erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, 
lesão e fraude contra credores) ou de sua invalidade decorrente de nulidade ou anulabilidade (art. 166 a 184, do Código 
Civil); d) a transação versa sobre direitos patrimoniais de caráter privado, atendendo, pois, à exigência do art. 841, do Código 
Civil. Com efeito, a conciliação entre as partes figura no rol das normas fundamentais do Código de Processo Civil, importando 
em dever do Estado que se traduz no princípio da autocomposição, expressamente previsto no § 3º do art. 3º do Código de 
Processo Civil, devendo ser estimulada no curso do processo. Destarte, a notícia de transação entre as partes justifica a 
homologação do acordo firmado. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO realizada entre as partes, 
julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de 
Processo Civil. Sem custas, por força da norma do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios conforme o acordo firmado. 
Com o trânsito em julgado ou ante a expressa renúncia recursal, se as partes assim se manifestaram, promovam-se a baixa no 
sistema. Cumpra-se. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0002791-12.2019.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE:  ANTONY ISAAC SANTANA DE OLIVEIRA MARQUES- CPF:03558127382 
REQUERIDO:  LOTEAMENTO MORUMBY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 13374364000183 
Decisão: Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos do requerente para: EXCLUIR qualquer anotação ou protesto 
do nome da requerente relacionados ao imóvel localizado no Loteamento Residencial Morumby (Lote 19 / Quadra 20 / Rua 19) 
situado em Luzimangues, distrito de Porto Nacional – TO, bem como adote providências para evitar novos registros em relação 
ao contrato discutido nos autos, sob pena de multa diária por descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo prazo 
máximo de 30 dias, sem prejuízo da sanção penal correspondente (CPC, 461). CONDENAR a requerida ao pagamento de 
indenização por dano moral em favor do autor no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que será corrigida 
pelo INPC/IBGE a partir desta data (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento 
danoso (31/10/2017) (CC, art. 398; STJ, súmula nº 54).Em consequência, resolvo o mérito da lide. Condeno a requerida ao 
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos 
do art. 85, § 2º, do CPC. Justifico este valor, considerando o grau de zelo do profissional, seu trabalho realizado e o tempo 
exigido para o seu serviço. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, DAR BAIXA NO SISTEMA. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
AUTOS: 5003883-86.2009.8.27.2729 - PROCEDIMENTO SUMÁRIO  
PRAZO: 20 (VINTE) dias 
FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de KETLIN GUILHERME DE SOUZA, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para os termos da ação supramencionada, no prazo 15 (quinze) dias úteis, apresentar contestação. 
DESPACHO: "Em análise a petição de evento n. 53. Cite-se e intime-se Solange Cristina de Sousa por meio de sua genitora 
Maria Lucia Cristina Pereira por carta com aviso de recebimento ou carta precatória, bem como Ketlin Guilherme de Sousa, por 
edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação. Cumpra-se. PEDRO NELSON DE MIRANDA 
COUTINHO, Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. 
Palmas-TO, data e horário certificados pelo sistema. 
Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", 
informando o número do processo 5003883-86.2009.8.27.2729. 
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5ª vara cível 

Editais 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Lauro Augusto Moreira Maia, Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, 
etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA a Requerida AGÊNCIA JPE TURISMO, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0021948-68.2019.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 34.467,95 
REQUERENTE: SARA JORDANA MACIEL ESPIRITO SANTO 
REQUERIDO: AGÊNCIA JPE TURISMO 
FINALIDADE: CITAR a requerida AGÊNCIA JPE TURISMO (CNPJ: 24575231000191) em endereço incerto e não sabido, para 
nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: "Diante das tentativas frustradas de citação pessoal da ré, bem como da busca de endereço efetuada por este juízo 
ter sido infrutífera (eventos 17 e 19), defiro a citação por edital. O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, 
no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, devidamente certificado nos autos 
(art. 257, II, do CPC). Intime-se a parte autora para as providências necessárias. Aguarde-se o prazo para resposta do requerido 
e caso não haja resposta, intime-se a Defensoria Pública para que nomeie curador especial, bem como apresente defesa no 
prazo legal. LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 1460/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 14 de junho 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 I da Portaria nº 053/2020, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 18/06/2021 às 18h a 
25/06/2021, às 11h59min, será cumprido pela magistrada Ana Paula Brandão Brasil, servidor Nei de Oliveira e oficial de 
justiça Nelcyvan Jardim dos Santos. 
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. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos quatorze (14) dias do 
mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 00010656620208272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de IGOR DE PAULA 
SILVA RUFO, CNPJ/CPF nº 019.584.311-84, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 15 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925, ambos 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. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. Documento 
eletrônico assinado por GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito” 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 50088169720128272729, proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMAS em face de SEBASTIAO ALVES 
JUNIOR, CNPJ/CPF nº 132.050.561-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 47 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos 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 pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por GIL DE ARAÚJO 
CORRÊA, Juiz de Direito” 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado:  NT TRANSPORTES LTDA. CNPJ/CPF: 06114653000340, e do sócio: 
VITOR RIBEIRO MUNDIM. CNPJ/CPF: 72231866153  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50176029620138272729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-763/2012, inscrita em 29/05/2012, referente à MULTA FORMAL; Cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.129,89 (um mil cento e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 15 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio:  JOSE PEREIRA LOPES. CNPJ/CPF: 38878933104,  por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc - nº  50005272020088272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20080001409, inscrita em 15/10/2008, referente à 
MF; 20080001410, inscrita em 19/11/2007, referente à ISS-AF; 20080001411, inscrita em 13/03/2008, referente à ISS-AF; 
20080001412, inscrita em 15/10/2008, referente à ISS-AF; 20080001413, inscrita em 15/10/2008, referente à ISS-
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AF;20080001414, inscrita em 15/10/2008, referente à MF; 20080001415, inscrita em 15/10/2008, referente à MF; 
2008001416, inscrita em 15/10/2008, referente à MF; 20080001417, inscrita em 15/10/2008, referente à MF;20080001418, 
inscrita em 15/10/2008, referente à MF; 21349.28.4196239, inscrita em 27/01/2006, referente à MF; 21349.29.4198173, 
inscrita em 27/01/2006, referente à MF;21638.2.4511356, inscrita em 24/01/2007, referente à ISS-AF,  cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 294.891,59 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e noventa e um 
reais e cinquenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 15 de 
junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: LUANA BEZERRA DE ARAUJO. CNPJ/CPF: 01259861490 e RONALDO 
ARAUJO NUNES. CNPJ/CPF: 05386260464, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50213616820138272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). C-1319/2012, inscrita em 13/06/2012, referente à MULTA FORMAL; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 1.177,76(um mil cento e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 15 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARMORARIA FERNANDES E ALENCAR LTDA. CNPJ/CPF: 
12165255000193, e dos sócios: JURIVALDO FERNANDES ALENCAR. CNPJ/CPF: 01861554176, THIAGO MARQUES 
FERNANDES. CNPJ/CPF: 09431161710, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50187037120138272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). C-193/2012, inscrita em 23/18/2012, referente à ICMS NORMAL; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 10.316,52(dez mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos, que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 15 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SANDRA MARIA BERTOLLI. CNPJ/CPF: 04277755828,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00519294520198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170003858, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.128,43 (Três Mil e 
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Cento e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 15 de 
junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PANDA SORVETES LTDA. CNPJ/CPF: 04048275000156, e dos sócios: 
ANTONIO CARLOS MENDES DE MELO. CNPJ/CPF: 2117788068, FELIPE ZAGO DE MELO. CNPJ/CPF: 01459448677,  por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00468898220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1759/2019, inscrita em 
29/04/2019, referente à ICMS NORMAL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 70.561,81 
(setenta mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora 
e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 15 de junho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª 
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 SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA sob o nº. 00049845720208272731, requerida por MARIA DE JESUS PEREIRA, JOSE 
CARLOS CIRIANO PEREIRA e ROSILEIDE SIRIANO PEREIRA GONÇALVES, onde foi proferida sentença em 15/04/2021 (ev. 
49), dos autos, decretando a substituição da curatela da srª . MARIA DE JESUS PEREIRA, brasileira, solteira, portadora do RG 
de nº 129.480 2ª Via e CPF de nº 227.648.011-49, residente e domiciliada na Rua 23 de Outubro, nº 387, Auto Paraiso, em 
Paraíso do Tocantins/TO, a qual segue transcrita:  RELATÓRIO-" ... 3. Dispositivo. Ante o exposto, firme no artigo 487, III, 
“b”, do Código de Processo Civil, RESOLVO o processo com análise de mérito, o que faço para: 1. HOMOLOGAR o 
ACORDO firmado entre as partes no evento 1, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, inclusive os do art. 515, 
III, do Código de Processo Civil; 2. NOMEAR o autor JOSE CARLOS CIRIANO PEREIRA como CURADOR DEFINITIVO da 
interditada MARIA DE JESUS PEREIRA; 3. Fica o curador dispensado do dever de prestar contas e caução, ficando, no 
entanto, ADVERTIDO de que poderá ser chamado 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 da interditada e do curador, a causa da 
interdição e os limites da curatela. Após o trânsito em julgado, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Expedido o documento, 
havendo pedido por parte do curador no sentido de que não poderá comparecer à Sede Foro em razão da suspensão do 
atendimento presencial diante da pandemia de “Corona Vírus”, DETERMINO ao cartório que LAVRE certidão narrativa, donde 
conste, dentre as informações pertinentes, que foi concedida a curatela definitiva da parte requerida à parte autora, bem assim 
que o documento, em razão da suspensão do atendimento presencial, valerá por 30 dias, em substituição ao termo de curatela 
definitiva. Escoado o prazo de validade, caso as atividades normais ainda não tenha retornado, havendo pedido, sem a 
necessidade de conclusão, RENOVE-SE o documento por mais 30 dias. Com o retorno das atividades normais, deverá ser 
intimado o curador definitivo para prestar o compromisso em cartório. Custas e despesas processuais pelos autores (art. 90, § 2º, 
CPC). Entretanto, a exigência de tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHES os benefícios da gratuidade da justiça (art. 
98, § 3º, CPC). Sem honorários, em virtude de acordo. Havendo requerimento, expeça-se a carta de sentença. 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 requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, 
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Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, 
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011, data certificada pelo sistema. 
". 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 local e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 15/06/2021. Eu, Maira 
Adriene Azevedo Resende Rocha, digitei. Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, 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. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
INTERDIÇÃO Nº 0002016-82.2019.8.27.2733/TO 
AUTOR: TERESA REZENDE TAVARES CRAVEIRO 
RÉU: LUIZ EDUARDO T CRAVEIRO 
SENTENÇA: ISTO POSTO, pelo contexto fático e probatório dos autos, com amparo no art. 754 e seguintes do CPC, 
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil 
e DECRETO a INTERDIÇÃO TOTAL do curatelado  EDUARDO TAVARES CRAVEIRO, declarando – o absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente todos e quaisquer atos da vida civil, e limitando os poderes do curador em relação à venda de bens, 
que deverá ser autorizado judicialmente, nomeando para o munus de sua curatela sua genitora TERESA REZENDE TAVARES 
CRAVEIRO. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho 
do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se a curadora para assiná-lo em cartório, ressaltando no 
respectivo termo que o curador não está autorizado a vender bens do interditando sem autorização judicial. Em obediência ao 
disposto no artigo 755 do CPC, inscreva – se a presente interdição junto ao Registro Civil do interditado. Defiro a gratuidade da 
justiça. Publique – se. Intimem – se. Cumpra – se. Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e 
anotações necessárias. Pedro Afonso - TO, datado e certificado pelo sistema E-proc. Luciana Costa  Aglantzakis Juíza de Direito 
 

PORTO NACIONAL 
Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MARCIONEI BATISTA DOS 
SANTOS - CPF/CNPJ Nº 85286753191, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da 
penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 61,98 
(sessenta e um reais e noventa e oito centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0004918-
30.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Porto Nacional-TO, 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): GRACILETE BARBOSA DA 
SILVA - CPF/CNPJ Nº 03307243390, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 162,95 (cento e 
sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0007477-
23.2019.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, ABRAÃO LUIZ DE SOUZA JUNIOR , que digitei. Porto Nacional-TO,. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MARTINHO BAKER - CPF/CNPJ 
Nº 34130250159, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora realizada via 
Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 36,38 (trinta e seis reais e 
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trinta e oito centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0006740-59.2015.8.27.2737 que tem como 
parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos 
 conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAÃO LUIZ 
DE SOUZA JUNIOR, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): LEITE, MARQUES & DAHER 
ADVOGADOS ASSOCIADOS - CPF/CNPJ Nº 11312250000183, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja 
importância é de R$ 1.041,82 (um mil quarenta e um reais e oitenta e dois centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL  -  Autos: 0010544-30.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAÃO LUIZ DE SOUZA JÚNIOR, que digitei.Porto Nacional-TO, 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): SILVIO LUIZ CREMONEZI, 
SERGIO LEITE MONTEIRO, ROGÉRIO LEOPOLDO ROCHA, AUTO POSTO LG COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS 
DE PETROLEO LTDA, MARIO ROBERTO BUENO, LUIZ RENATO PEDRA SA, LUIZ EDUARDO GANHADEIRO GUIMARÃES 
e ALCIDES DE ASSIS - CPF/CNPJ Nº 06202340835, 01343963834, 25782762691, 03916382000196, 06212645809, 
23374381715, 56826320797 e 77910427891, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da 
penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 
7.110,59 (sete mil cento e dez reais e cinquenta e nove centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -
  Autos: 5000134-37.2009.8.27.2737 que tem como parte Exequente ESTADO DO TOCANTINS,  para, caso queira, no prazo de 
30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, ABRAÃO LUIZ DE SOUZA JÚNIOR, que digitei. Porto Nacional-TO, 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): EFIGENIA DE OLIVEIRA 
DORNELE - CPF/CNPJ Nº 02778183116, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da 
penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 
2.051,15 (dois mil cinquenta e um reais e quinze centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -
  Autos: 0009446-10.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei 
(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei. Porto Nacional-TO, 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): JOSUÉ GUEDES MARTINS - 
CPF/CNPJ Nº 64325857168, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.596,92 (um 
mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -
  Autos: 0008187-43.2019.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei 
(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA JÚNIOR, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): GERALDO ALVES FILHO - 
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CPF/CNPJ Nº 30183820649, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 778,65 
(setecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -
  Autos: 0008410-69.2014.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei 
(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR, que digitei. Porto Nacional-TO, 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): STELLA GONCALVES DE 
CARVALHO FONSECA - CPF/CNPJ Nº 02427742104, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância 
é de R$ 90,80 (noventa reais e oitenta centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0007891-
55.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): V PILATI EMPRESA DE 
TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, JOSE ALCIONI DE SOUZA e VILSON PILATI - CPF/CNPJ Nº 81127144001268, 
58118381900 e 21173192972, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 804,08 
(oitocentos e quatro reais e oito centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0000157-
24.2016.8.27.2737 que tem como parte Exequente ESTADO DO TOCANTINS,  para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ANDREIA ALVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
96413352191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0006420-67.2019.8.27.2737 - Chave: 864097429319, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, para 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$ 129,00 (cento e vinte e nove reais),  para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, ABRAÃO LUIZ DE SOUZA JÚNIOR, que digitei. Porto Nacional-TO, E para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80).  Porto Nacional-TO, 07 de Junho de 2021. 
 
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 ERLAINE MARQUES DOS SANTOS, CNPJ/CPF 
nº 77269365172, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0009478-15.2018.8.27.2737 - Chave: 832564612418, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, para, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, 
recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 2.389,92 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais e 
noventa e dois centavos),  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, 
da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAÃO LUIZ DE SOUZA JÚNIOR, que digitei. Porto 
Nacional-TO 
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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 ELBERTH SA BINOW, CNPJ/CPF nº 
70455120153, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0009448-77.2018.8.27.2737 - Chave: 946896032518, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 2.716,61 (dois mil setecentos e dezesseis reais e sessenta 
e um centavos),  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAÃO LUIZ DE SOUZA JÚNIOR, que digitei. Porto 
Nacional-TO 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de PAULA DE SOUSA BARROS HILLER, CNPJ/CPF 
nº 80232183104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008942-67.2019.8.27.2737 - Chave: 766279652919, 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$ 160,57 (cento e sessenta reais e cinquenta e sete 
centavos),  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAÃO LUIZ DE SOUZA JÚNIOR, que digitei. Porto 
Nacional-TO 
 

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

 
AUTOS Nº: 0027640-82.2018.8.27.2729 
CHAVE Nº: 568431071118 
AÇÃO: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE:AMAZZONIA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (AMAZZONIA ASSESSORIA CONTÁBIL) 
EXECUTADA:FLAVIO E MORAIS LTDA - ME (D'CORATTO) 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado FLAVIO E MORAIS LTDA - ME (D'CORATTO),pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 14.155.649/0001-96, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias pague(m) 
a dívida atualizada no valor de R$ 8.536,07 (oito mil quinhentos e trinta e seis reais e sete centavos),conforme cálculos 
atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, CPC, sob pena de aplicação de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) também sobre o valor 
do débito, ambos os acréscimos nos termos do artigo 523, § 1º, CPC. Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado 
serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre o referido valor. Transcorrido o 
prazo sem manifestação será procedida as medidas expropriatórias, como penhora online e outros atos, a fim de adimplir os 
valores indicados em planilha. Independente de penhora, o executado no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, poderá apresentar 
impugnação, versando sobre a matéria disposta no § 1º do art. 525 do CPC. Edital em conformidade com o r. despacho 
disponibilizado no evento 55. 
DESPACHO: “Este processo teve a classe originária evoluída de "Procedimento Comum Cível" para Cumprimento de sentença, 
e o assunto originário é ?Rescisão / Resolução.Figura como parte exequente AMAZZONIA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME 
(AMAZZONIA ASSESSORIA CONTÁBIL), e na condição de executado(a) FLAVIO E MORAIS LTDA - ME (D'CORATTO).Recebo 
o pedido de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA, pois preenchidos os requisitos dos artigos 513 e seguintes, CPC.1. 
INTIME-SE a parte devedora:1.1 Na pessoa de seu advogado, se habilitado no sistema e-Proc;1.2 Se assistido pela Defensoria 
Pública ou não possuindo advogado constituído nos autos, a intimação deverá ser feita por carta com aviso de 
recebimento;1.3 Se citado na forma do art. 256, CPC - por edital -, tiver sido revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 
ser feita por edital (art. 513, § 2º e incisos, CPC)...Palmas-TO, 16 de abril de 2021. ASS: RODRIGO DA SILVA PEREZ 
ARAUJO – Juiz de Direito.”                        
SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal - Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: 
(63) 3218-4579. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas-TO, 08 de 
junho de 2021. Eu,Theresa D'avila Cunha Rocha Farias, Servidora em auxílio NACOM, digitei e subscrevi. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

2ª Vara Cível   
 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0024666- 09.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
RÉU: WELLINGTON CESAR PAIVA E SOUZA 
RÉU: LUCILENE RODRIGUES DE PAIVA SOUSA 
RÉU: WW COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP 
  

EDITAL Nº 250637  
 

Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar   do   fórum   local.   Comarca   de   Palmas-
TO,                                                         /     /2020. 
                             Porteira dos auditórios.  
 

PRAZO: (20) VINTE DIAS 

AUTOS Nº: 0024666-09.2017.8.27.2729 - Chave: 763235639217 

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial - Valor da Causa: R$287.421,68 

REQUERENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 

ADVOGADO: DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI, FERNANDA RAMOS RUIZ, MAURICIO CORDENONZI e 
ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO1334A, TO2223B, TO1965 e GO29191 

REQUERIDO: WELLINGTON CESAR PAIVA E SOUZA, LUCILENE RODRIGUES DE PAIVA SOUSA e WW COMÉRCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP 

FINALIDADE: Proceder   a   CITAÇÃO   de   WELLINGTON   CESAR   PAIVA   E   SOUZA   - 
CPF: 017.245.811-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, 
bem como para que pague, no prazo 03 (três) dias úteis, o principal - R$ 287.421,68 (duzentos e oitenta e 
sete mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigidos, acrescidos dos 
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor devido, mais custas processuais, sob pena de lhe ser 
penhorados bens, tantos quantos bastem à satisfação integral da execução, observando-se as limitações 
previstas na lei 8.009, cientificando-o de que, caso haja integral pagamento no prazo estabelecido, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC). Caso a parte devedora não efetue o 
pagamento dentro de 03 dias acima fixados: 
a) Proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e 
demais encargos; b) DEPOSITE-SE os bens constritados na forma da lei; c) INTIME-SE a parte devedora, 
bem como o cônjuge (tratando-se de bem imóvel), para apresentar defesa por meio de embargos, caso 
queira, no prazo de 15 dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação (arts. 914 e 915 do 
NCPC). Poderá o Sr. Oficial de Justiça, sendo necessário, agir na forma do art. 212, § 2º do NCPC. Não 
sendo encontrada a parte devedora, proceda-se, desde logo, ao ARRESTO de bens que em nome dela(s) 
forem encontrados, em quantidade e valores suficientes para a satisfação do débito (artigo 830 do NCPC). 
Poderá a executada, nos termos do art. 916, § 5º, CPC, no prazo para embargos, reconhecer o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor executado, acrescido de custas e 
honorários advocatícios, requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, com 
incidência de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao   mês. 

DESPACHO: "CITAR a parte executada, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor descrito na inicial...Caso a parte 
devedora não efetue o pagamento dentro de 03(três) dias acima fixados: a) Proceder à PENHORA e, se for o 
caso, a AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos; se a 
penhora se der via Bacen jud, do resultado, se for parcial ou frustrada A penhora, o exequente deve se 
manifestar. Sendo integral, intimar a parte devedora para apresentar defesa por meio de embargos, caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação b) Sendo a 
penhora sobre bens móveis ou imóveis, a avaliação deve suceder à penhora, para quando da intimação dos 
embargos, as partes dela já ter conhecimento. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da execução. No 
caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. (Ass) 
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO - Juiz de Direito." 

SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. 

  
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO 

Juiz de Direito 
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MIRANORTE 
  

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 20 de julho de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 20 de julho de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (60% do valor da 
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. 
LOCAL: Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. 
PROCESSO Nº. 0001583-70.2017.8.27.2726 de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL   em   que   é   Requerente  
 BANCO   DA   AMAZONIA   SA.   (CNPJ: 04.902.979/0001-44) e Requerido CLEIDIENE DE SOUSA RODRIGUES MARQUES - 
ME (CNPJ: 07.293.824/0001-46), CLEIDIENE SOUSA RODRIGUES MARQUES (CPF: 885.517.761-34) e SIDNEY MARQUES 
DA SILVA (CPF: 795.083.671-72) 
BEM(NS): 01) 01 (um) Veículo marca/modelo Fiat Strada Adventure, ano de fabricação e modelo 2003/2004, cor vermelha, a 
gasolina, placa MWL-9380/TO, Renavam nº. 00814655890, estando nas seguintes condições: lataria contendo amassados, 
pintura em péssimo estado, estofamento inutilizado, motor danificado, estando em péssimo estado de conservação, avaliado em 
R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); 02) 01 (um) Veículo marca/modelo GM/S10, ano de fabricação e modelo 1995/1996, 
cor preta, a diesel, placa CBW- 5599/TO, Renavam nº. 00653142340, Chassi 9BG124ATTSC915369, estando nas seguintes 
condições: lataria contendo amassados, pintura em ruim estado, estofamento contendo avarias, motor danificado, estando em 
ruim estado de conservação, avaliado em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). 
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), em 23 de novembro de 2020. 
**Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. 
DEPOSITÁRIO: CLEIDIENE DE SOUSA RODRIGUES MARQUES – ME, na pessoa de seu representante legal SIDNEY 
MARQUES DA SILVA, Avenida Alfredo Nasser, nº. 1580, Centro, Miranorte/TO. 
ÔNUS: Item 01) Consta Alienação Fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A.; Débitos no Detran/TO no valor de R$ 1.078,34 
(um mil, setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), em 20 de maio de 2021. Outros eventuais constantes no Detran/TO; Item 
02) Constam Débitos no Detran/TO no valor de R$ 824,88 (oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), em 20 de 
maio de 2021. Outros eventuais constantes no Detran/TO. 
** O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições 
judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN.  Fica desde já 
ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá 
ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem 
ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O 
modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro. 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO:  R$ 636.795,73 (seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e 
setenta e três centavos), em 08 de abril de 2020. 
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço 
vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da 
avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um 
por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por 
ambas as partes; Em caso de cancelamento do leilão será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a 
ser paga pela parte que injustificadamente o motivou. 
**Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. 
DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub- rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e 
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de 
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão 
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 
TJ/TO). 
DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que   se   encontrarem,   não   cabendo   à   Justiça   e/ou   ao   Leiloeiro  
 quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
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encargos sociais e transportes daqueles   arrematados.   Será   ainda   atribuição   dos   licitantes/arrematantes   a verificação do 
estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. 
**Os bens móveis penhorados poderão ter sido  removidos  para  depósito particular, e as custas referentes à remoção, 
avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na 
prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. 
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e 
veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo 
maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 

1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 
2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 
3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 
4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 
5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do  lance  por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, 

através de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 
6. Caução para veículos: Será  garantida  através  de  caução  idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança 

bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado  igual  ou superior a 03 (três) vezes o 
valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo.  Não  sendo apresentado 
caução idônea,  ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse 
do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 

7. Sanções em caso de  atraso  ou  não  pagamento  do  parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de 
qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a 
arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando 
os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 

8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 
lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar  dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, 
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 
tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os 
lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, 
ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 
disposição judicial diversa. 
Ficam desde já cientes os interessados de  que  os  lances  oferecidos  via INTERNET não garantem direitos ao participante em  
caso  de  insucesso  do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os  riscos  oriundos  de 
falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 
Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante 
de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance  que ofertou. 
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado xxxxxxx, e seus cônjuges se casados forem, bem como os eventuais: 
coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das 
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do 
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir  a execução,  
consoante  o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código  de  Processo Civil/2015). 
Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei.DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins. 
  

Miranorte (TO), 14 de maio de 2021. 
  

RICARDO GARGLIARDI 
Juiz de Direito 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

 

PROCESSO 20.0.000023215-8 

INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ASSUNTO Recurso administrativo e homologação do certame licitatório. 

Decisão Nº 2361, de 15 de junho de 2021 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de fornecimento, retirada, instalação e manutenção de vidros do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, a Lei 
10.520/2002, os Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a Portaria 
674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se a manifestação 
da ASJUADMDG (evento 3749181), HOMOLOGO o Pregão 23/2021-SRP, nos termos da adjudicação realizada por 
Pregoeiro, à empresa à empresa TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pelo valor  de R$ 
2.230.150,00 (dois milhões, duzentos e trinta mil cento e cinquenta reais),  tudo conforme os itens mencionados  Ata da Sessão 
e Resultado por fornecedor  (eventos 3703378 e 3703333), para que produzam os seus efeitos legais. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e 
2. DCC para as medidas referentes à formalização do instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à SMP/DIADM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Nº 1470, de 16 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 238, de 6 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 
CONSIDERANDO o contido na decisão nº 2585779, exarada no processo nº 19.0.000003494-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar para compor o Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins - CEMAS-TO 
os seguintes membros: 
MAGISTRADOS: 
1 - Milene de Carvalho Henrique, Juíza titular da 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de 
Araguaína, Coordenadora; 
2 - Adelmar Aires Pimenta da Silva, Juiz Federal da 2ª Vara Federal – TRF1; 
3 - Flávia Afini Bovo, Juíza titular da 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas; 
4 - Gil de Araújo Corrêa, Juiz titular da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública da Comarca de Palmas; 
5 - Silvana Maria Parfieniuk, Juíza titular da 6ª Vara Cível da Comarca de Palmas; 
REPRESENTANTES DA JUSTIÇA 
6 - Agripina Moreira, Procuradora do Estado - PGE; 
7 - Alessandra Martins Polonial Adorno, Técnica Judiciária; 
8 - Araína Cesárea Ferreira dos Santos D’Alessandro, 27ª Promotoria de Justiça da Capital - MPE; 
9 - Freddy Alejandro Solórzano Antunes, Defensor Público do Estado - DPE - titular; NR 
10 - Arthur Luiz de Pádua Marques, Defensor Público do Estado - DPE - suplente; NR 
11 - Fernando Antônio de Alencar Alves de Oliveira Júnior - Ministério Público Federal –MPF; 
12 - Honorato Gomes de Gouveia Neto, Representante Regional da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades 
Trabalhistas na Administração Público (CONAP)-MP. Substituta: Fernanda Pereira Barbosa, Vice-Presidente da CONAP –
Procuradora do Trabalho no Município de Gurupi-TO; 
13 - Munique Teixeira Vaz, Promotora de Justiça/Suplente de Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde-
CAOSAÚDE. Substituta: Alane Torres de Araújo Martins, Analista Ministerial; 
14 - Júlio César Lima Batista Filho, Procuradora do Município de Palmas - PGM-PALMAS. Substituto: Vinícius Spíndola 
Campelo, Procurador do Município de Palmas - PGM-PALMAS; 
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15 - Leonardo Tarragô Rodrigues, Procurador Chefe da União no Estado do Tocantins - AGU/TO. Substituto(a): Renato de 
Godinho Faria, Procurador-Chefe Substituto; 
16 - Maria Roseli de Almeida Pery, AMPASA - Ministério Público de Defesa da Saúde; 
17 - Thiago Ribeiro Franco Vilela, Promotor de Justiça de Palmas - MPE; 
18 - Ulisses Nogueira Vasconcelos, Comissão da Saúde da OAB-TO - 1º TITULAR; 
19 - Aristóteles Melo Braga, Comissão da Saúde da OAB-TO - 2º TITULAR. Substituto: Condorcet Cavalcante Filho, advogado. 
20 - Viviane Medeiros de Nardi Maia, Defensora Pública Federal –DPU. Substituto: João Félix de Oliveira Borges, Defensor 
Público Federal - DPU; 
GESTORES DA ÁREA DA SAÚDE FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E SUPLEMENTAR: 
21 - Daniel Borini Zemuner, Secretário Municipal de Saúde de Palmas – SEMUS-PALMAS; Substituto: Alex Rodrigues Freitas, 
Assessor Jurídico - SEMUS-PALMAS; 
22 - Ricardo Do Val Souto, Diretor Presidente – Representante da saúde suplementar – UNIMED – Palmas. Substituta: Talassa 
Costa de Moura, Assessora Jurídica – UNIMED- Palmas; 
23 - Walter Nunes Viana Júnior, Superintendente de Proteção aos Direitos do Consumidor-PROCON. Substituta: Nara Rúbia 
Vieira de Rezende Sousa, gerente de Atendimento e Educação para o Consumidor – PROCON; 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES: 
24 - Luiz Edgar leão Tonili, Secretário Estadual da Saúde - SES; 
25 - Afonso Piva de Santana, Superintendente de Aquisição e Estratégia de Logística - SES; 
26 - Andreia Claudina de Freitas Oliveira, Superintende de Gestão Profissional e Educação na Saúde - SES; 
27 - Celeste Moreira Barbosa, Diretoria de Regulação da SES; 
28 - Cícero Oliveira Bandeira, Superintende de Gestão Administrativa –SES; 
29 - Elaine Negre Sanches, Superintendência de Unidades Próprias - SES; 
30 - Euds Alves de Oliviera, Diretor de Controle e Avaliação da SES; 
31 - Dhieni Caminski, Diretoria de Atenção Especializada - SES; 
32 - Juliana Veloso Ribeiro Pinto, Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde –SES; 
33 - José Divino Dias, Regulação de Gerência de Eletivas - SES; 
34 - Kédma Maria Carneiro, Diretora da Assistência Farmacêutica - SES; 
35 - Leide Idaine Barros da Silva, Diretora de Gestão Profissional - SES; 
36 - Leonardo de Oliveira Toledo Silva, Diretor Geral do Hospital Geral de Palmas - HGP-SES; 
37 - Ludmila Nunes Moreira Barbosa, Gerente de Planejamento e Gestão de Vigilância em Saúde - SES; 
38 - Luiza Regina Dias Noleto, Superintendente de Planejamento  - SES; 
39 - Marcus Senna Calumby, Superintendente da Assuntos Jurídicos - SES; 
40 - Quesede Ayres Henrique Campos, Superintendente de Gestão Administrativa - SES; 
41 - Rodrigo Cândido de Sousa, Gerente da Rede de Prevenção e Tratamento do Câncer - SES; 
42 - Robson José da Silva, Diretor de Regulação, Monitoramento e Avaliação do Trabalho na Saúde – SES; 
NATJUS: 
43 – Elizângela Braga de Andrade, Coordenadora da área de Medicamentos – NatJus do Estado do Tocantins; 
44 – Sinara Mayena Barros Cabral Silingowschi, Coordenadora da área de Procedimentos – NatJus do Estado do Tocantins. 
45 - Vidal Gonzalez Mateos Junior, Coordenador do NatJus do Município de Palmas-TO. Substituta: Márcia Rejane Juwer, 
Enfermeira - NatJus Municipal de Palmas-TO; 
46 - Eduardo Cunha da Silva, Coordenador do NatJus do Município de Araguaína –TO; 
ÓRGÃOS DE CONTROLE: 
ESTADUAL: 
47 – André Luiz de Matos Gonçalves, Conselheiro - TCE. Substituto: Márcio Aluízio Moreira Gomes, Conselheiro - TCE; 
48 - Marco Antônio da Silva Modes, Procurador de Contas –TCE; Substituto: Zailon Miranda Labre Rodrigues:Cargo: Procurador 
Geral de Contas do TCE; 
49 - Severiano José Costandrade de Aguiar, Presidente do TCE; 
UNIÃO: 
50 - Relmivam Rodrigues, Chefe da Divisão de Gestão do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS-TO. Substituto(a): 
Marlene Rodrigues Guimarães, Chefe Substituta da Seção de Gestão de Pessoas –SEGEP–NEMS-TO 
51 - Frederico Frederique Silvério, Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS-TO; 
52 - Everson Farias de Oliveira, Diretor de Vigilância Sanitária Estadual - DIVISA –Representante da ANVISA. Substituto(a): 
Érika Rêgo de Morais, Gerente de Regulação e Licenciamento. 
CONSELHOS: 
53 - Edneide Cardoso Pontes, Representante do Conselho Estadual de Saúde - ES –Usuários do SUS - Representando a Liga 
Feminina combate ao câncer. Suplente: Edilma M. Cavalcante Rodrigues; 
54 - Dr. Jorge Pereira Guardiola, Presidente do CRM-TO. Substituto: Dr. Fábio Roberto Ruiz de Moraes; 
55 - Joseane Araújo Frano, Conselho Municipal de Saúde do Tocantins - CMS-TO; 
56 - Jacymara Dantas Galvão, Representante do Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região – CRBM-3; 
57 - Márcia Germana Alves Araújo Lobo, Representante do Conselho Regional Farmácia – CRF. Substituta: Thaysa Mirella Lima 
Viviani, Representante do Conselho Regional Farmácia; 
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58 - Roberto Sampaio Alves, Presidente do COSEMS, Substituto: Rondinely da Silva e Souza, Diretor Financeiro e Secretário 
Municipal de Caseara -COSEMS-TO; 
59 – Samyra Maria Alves de Araújo, Conselheira do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins –COREN-TO. Substituto: 
Samara Cardoso Cavalcante, Secretária do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO; 
PARTICIPANTES QUE ATUAM INDIRETAMENTE COM A SAÚDE PÚBLICA 
60 - Pablo Vinícius Félix de Araújo,  Advogado da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 1399, de 31 de julho de 2020. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1471, de 16 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 28 da Resolução TJTO nº 15, de 22 de novembro de 2007, bem como o 
contido no processo SEI nº 21.0.000012856-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Dispensar o servidor José Antônio Bonfim Teixeira, Técnico Judiciário, da função comissionada de Chefe de Apoio à 
Execução, Intimações e Publicações - FC-3 e designá-lo para a função de Chefe de Análise, Controle e Acompanhamento de 
Processos - FC3, na Secretaria da 1ª Câmara Criminal, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1472, de 16 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 28 da Resolução TJTO nº 15, de 22 de novembro de 2007, bem como o 
contido no processo SEI nº 21.0.000012856-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Dispensar o servidor Meinardo Passos Filho, Técnico Judiciário, da função comissionada de Chefe de Apoio 
Administrativo e Judicial - FC-3 e designá-lo para a função de Chefe de Apoio a Execução, Intimações e Publicações - FC3, na 
Secretaria da 1ª Câmara Criminal, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1473, de 16 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 28 da Resolução TJTO nº 15, de 22 de novembro de 2007, bem como o 
contido no processo SEI nº 21.0.000012856-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Adryanne Rosa Santos da Costa Pires, Auxiliar Judiciária, para a função comissionada de Chefe de 
Apoio Administrativo e Judicial - FC3, na Secretaria da 1ª Câmara Criminal, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1478, de 16 de junho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 85, de 17 de março de 2008, publicado no Diário da Justiça nº 1924, de 18 
de março de 2008, que institui as Coordenadorias de Apoio à Presidência deste Tribunal de Justiça e o contido nos autos nº 
21.0.000002568-0; 
CONSIDERANDO o disposto no Provimento n.º 22 da Corregedoria Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n.º 21.0.000014322-4; 
RESOLVE: 
Art. 1º  A Coordenadoria dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Turmas Recursais, no âmbito do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, será composta pelos seguintes membros: 
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 I - Desembargadora Jacqueline Adorno, Coordenadora dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Turmas Recursais; 
II - Arióstenis Guimarães Vieira, juiz de Juizado Especial Cível; 
III - Ricardo Ferreira Leite, juiz de Juizado Especial Criminal; 
IV - Marcelo Augusto Ferrari Faccioni, juiz de Juizado Especial da Fazenda Pública; e 
V - Luciana Costa Aglantzakis, juíza integrante de Turma Recursal. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 370/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 17 de fevereiro de 2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1446/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 138/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000011004-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Devir Espaço Terapêutico - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para ministrar 
o Módulo 6: Redes de Atenção ao Usuário de Álcool e outras Drogas e Módulo 7 – Comunicação e Rede, do curso Capacitação 
para atuação no Programa Justiça Terapêutica, para servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 138/2021 e a servidora 
Mária Rúbia Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará o contratado para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1447/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 139/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000012383-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos - Ltda, que tem por objeto a contratação de 
empresa para  ministrar o Curso Governança em Contratações Públicas no Poder Judiciário, para servidores do Poder Judiciário 
Tocantinense, modalidade EaD. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 139/2021 e a servidora 
Mária Rúbia Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará o contratado para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1437/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 137/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000004417-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Edimilton Cesar da Silva, que tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar 
condicionado (evaporadora e condensadora), para atender  às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como gestor do contrato nº 137/2021 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 o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1448/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 137/2021, referente ao 
Processo Administrativo 21.0.000004417-0, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Edimilton Cesar da Silva, que 
tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar condicionado (evaporadora e condensadora) para atender às necessidades do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DINFRA / SMP Mario Sergio Loureiro Soares 352204 

DINFRA / SMP Aline Aragão Ishizawa 233558 

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 DIÁRIAS Nº 822/2021, de 16 de junho 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 2021/92216 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 Porto Nacional-TO para 
Fatima-TO, no período de 22/06/2021 a 22/06/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0003779-38.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 823/2021, de 16 de junho 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 2021/92212 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, 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 
Augustinopolis-TO, no período de 15/06/2021 a 17/06/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0003491-79.2018.827.2710.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 824/2021, de 16 de junho 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 2021/92135 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, 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 
Araguacema-TO, no período de 16/06/2021 a 18/06/2021, com a finalidade de realização de entrevista de depoimento especial 
referente aos Processos nº 0000556-50.2019.8.27.2704, 0000881-25.2019.827.2704 e 0000919-37.2019.827.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 825/2021, de 16 de junho 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 2021/92131 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, 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 Miracema 
do Tocantins-TO, no período de 14/06/2021 a 14/06/2021, com a finalidade de condução de depoimento especial, determinado 
no processo 0000650-61.2021.827.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 826/2021, de 16 de junho 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 2021/92265 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joaquina Ribeiro da Silva, Matrícula 990483, 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 Itacaja-TO para 
Recursolandia-TO, no período de 04/06/2021 a 05/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001043-60.2019.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 827/2021, de 16 de junho 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 2021/92217 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sharanahdya Quirino Sousa, Matrícula 990391, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para 
Angico-TO, no período de 21/06/2021 a 21/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
00003523820218272703.  

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 828/2021, de 16 de junho 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 2021/92219 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silvania Brandao Carneiro, Matrícula 990373, 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 21/06/2021 a 21/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0003263-18.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 829/2021, de 16 de junho 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 2021/92267 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Aparecida Neres Moreira, Matrícula 361571, 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 Monte Santo do Tocantins-
TO para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 17/06/2021 a 17/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 0001926-12.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 830/2021, de 16 de junho 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 2021/92214 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Crislene Farias dos Santos Souza, Matrícula 358079, 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 Alegre-TO para 
Lavandeira-TO, no período de 21/06/2021 a 21/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000338-30.2021.8.27.2711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 831/2021, de 16 de junho 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 2021/92213 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Letícia Carvalho dos Santos, Matrícula 356926, 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 Cristalandia-TO para Lagoa 
da Confusao-TO, no período de 18/06/2021 a 18/06/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0003824-45.2020.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 832/2021, de 16 de junho 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 2021/92268 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lauana Paula Barbacena Garcia, Matrícula 356701, 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 23/06/2021 a 23/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001998-53.2017.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 833/2021, de 16 de junho 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 2021/92218 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aryelle Silva Conceição, Matrícula 355661, 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 Itacaja-
TO, no período de 21/06/2021 a 22/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0000394-66.2017.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 834/2021, de 16 de junho 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 2021/92215 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Odete Alves de Oliviera, Matrícula 354070, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para 
Sitio Novo do Tocantins-TO, no período de 24/06/2021 a 24/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 00003479420148272724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 835/2021, de 16 de junho 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 2021/92313 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernanda Santiago Barros Bosca, Matrícula 990487, 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 24/06/2021 a 24/06/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0003263-18.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 836/2021, de 16 de junho 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 2021/92325 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Arcileia Bonifacio dos Santos Goncalves, Matrícula 990360, 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 
Nova Olinda-TO, no período de 18/06/2021 a 18/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0020669-82.2020.27.2706.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 837/2021, de 16 de junho 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 2021/92323 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Arcileia Bonifacio dos Santos Goncalves, Matrícula 990360, 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 
Zona Rural-TO, no período de 17/06/2021 a 17/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0020669-82.2020.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 838/2021, de 16 de junho 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 2021/92279 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auricélia Andrade de Carvalho Borges, Matrícula 362173, 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 Divinopolis do 
Tocantins-TO para Abreulandia-TO, no período de 23/06/2021 a 23/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 0005501-62.2020.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 839/2021, de 16 de junho 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 2021/92415 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, 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 Colinas do Tocantins-TO, no período de 
15/06/2021 a 16/06/2021, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio Felipe.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, 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 Colinas do Tocantins-TO, no período de 15/06/2021 a 
16/06/2021, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 840/2021, de 16 de junho 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 2021/92312 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Poliana Noronha Teles, Matrícula 357930, 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 21/06/2021 a 21/06/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000793-62.2021.8.27.2721.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 841/2021, de 16 de junho 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 2021/92273 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, 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 Xambioa-TO para Riachinho-TO, no 
período de 22/06/2021 a 22/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo  0012702-
20.2019.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 842/2021, de 16 de junho 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 2021/92272 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, 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 Xambioa-TO para Araguana-TO, no 
período de 23/06/2021 a 23/06/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0012702-
20.2019.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000013546-9 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01803 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Intelligent Business Consulting Ltda 
CNPJ: 05.814.289/0001-04                 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar o "I Seminário de Gestão Socioambiental: Atuação em 
rede em prol da Gestão de Resíduos Sólidos no Tocantins" para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, 
através da plataforma virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT, com transmissão síncrona no Google 
Meet.    
VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 15 de junho de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 21.0.000009294-8 
CONTRATO Nº. 125/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CONTRATADA: João Braga Bonilha – ME 
OBJETO: Alteração do item 7.1, da Cláusula Sétima do Contrato nº 125/2021, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e a empresa João Braga Bonilha - ME, conforme Informação nº 19221/2021 - DIVPODG, evento 3748483, e 
Detalhamento Dotação nº 2021DD00831, evento 3747734, e Detalhamento Dotação nº 2021DD00832, evento 3747746, 
passando o referido item a vigorar com a seguinte redação: 
"CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1. As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária abaixo consignada: 
Unidade Gestora: 060100 - Funjuris 
Classificação Orçamentária: 06010.02.061.1145.3067 
Natureza da Despesa: 33.90.30 e 33.90.39 
Fonte do Recurso: 0240 
[...]". 
DATA DA ASSINATURA: 16 de junho de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 260/2014 
PROCESSO 14.0.000218998-5 
LOCATÁRIO: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
LOCADOR: Clarismindo Modesto Diniz 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a inclusão do procurador/administrador da locação do imóvel objeto do 
Contrato nº 260/2014, que tem por objeto à locação de imóvel que abriga as instalações do Fórum da Comarca de Cristalândia. 
DAS ALTERAÇÕES: Inclui-se, por meio deste Termo, o procurador/administrador da locação do imóvel objeto do Contrato nº 
260/2014, conforme documentos acostados aos autos eventos 3698043, 3700221 e 3700235 de Tânia Fernandes Diniz, 
brasileira, portadora do RG nº 465.184 - SSP/TO, inscrita no CPF/MF sob o nº 323.693.441-72, para Arthur Fernandes Diniz, 
CPF/MF nº 037.400.251-74, dados bancários: Banco Brasil, Agência nº 3638-2, Conta Corrente nº 10.247-4. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de junho de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 51/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000005078-1 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 24/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Disbrava - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína - Ltda 
OBJETO: Registro de preços, visando à aquisição futura de veículos zero quilômetro, para atender às demandas 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: 14 de junho de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 814/2021, de 16 de junho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora RITA DE CACIA ABREU DE AGUIAR, matrícula nº 180650, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 14 a 28/06/2021, a partir de 14/06/2021 até 28/06/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 22/11 a 06/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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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,  

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

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