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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000002-04.2004.8.27.2721/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: G. M. G. (AUTOR) 
ADVOGADO: LUCAS MARTINS PEREIRA (OAB TO001732) 
ADVOGADO: RODRIGO MARÇAL VIANA (OAB TO002909) 
1º APELADO: R. D. L. R. (RÉU) 
ADVOGADO: MARCELO MENDES FRANÇA (OAB GO014301) 
2º APELADO: R. L. R. (RÉU) 
ADVOGADO: MARCELO MENDES FRANÇA (OAB GO014301) 
3º APELADO: I. K. R. (RÉU) 
ADVOGADO: FERNANDO MELO DA SILVEIRA (OAB GO025756) 
4º APELADO: L. R. P. D. S. (RÉU) 
5º APELADO: E. J. R. P. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST-MORTEM. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE 
NOVO EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. O 
simples fato de a autora/apelante não concordar com o resultado do exame, por ter a "certeza" de que o "de cujus" é seu pai, por 
si só, não é causa suficiente para realização de novo exame de DNA. 2. No caso, o exame foi conclusivo, realizado em 
laboratório conceituado e prestigiado no meio jurídico, tanto que escolhido pelo Juízo a quo para realização do exame de DNA, a 
partir das amostras de sangue da demandante/apelante e de 2 (filhos) do suposto genitor. Logo, não há espaço para eventual 
dúvida. 3. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 13ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer da apelação, 
contudo, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença hostilizada, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Votaram acompanhando o Relator a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA 
LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça MOACIR CAMARGO DE 
OLIVEIRA. Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009983-25.2021.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: LUCINEIA NASCIMENTO (AUTOR) 
ADVOGADO: FRANK WILLIAM DE CARVALHO (OAB MG157312) 
1º APELADO: AMR FRIGORIFICOS & ABATEDOUROS LTDA (RÉU) 
2º APELADO: JULIO CEZAR DE SOUSA FERREIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. CUSTAS E 
TAXA JUDICIÁRIA DEVIDAMENTE RECOLHIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A ação proposta não deveria ter sido 
extinta porquanto devidamente comprovado o pagamento das custas processuais e taxa judiciária no ato do seu ajuizamento, e 
certificado nos autos. 2. Apelo conhecido e provido, para desconstituir a sentença fustigada. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 13ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do presente 
recurso de Apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de desconstituir a r. sentença proferida pelo magistrado a quo, 
determinando a devolução dos autos ao juízo de origem, para que promova o seu regular processamento, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz 
RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça  MOACIR 
CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006186-33.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: WALKIRIA PITOMBEIRA NETO GONZAGA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO. 
OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA - ARTIGO 10, DO CPC. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 
VIOLAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1- Refluindo de meu 
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posicionamento anteriormente lançado em processos desta natureza, entendo que a decisão mais acertada consiste no 
reconhecimento da violação do princípio da não surpresa, com o devido retorno dos autos ao Juízo de origem, para que este 
adote as medidas que se fizerem necessárias. 2- O Código de Processo Civil em vigor expressamente concretizou o princípio da 
não surpresa, baseado no direito ao contraditório substancial, ao estatuir a norma inserta no artigo 10, a qual impede que o 
Magistrado decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar. 3- Ausente a 
oportunização à parte autora/apelante para se manifestar acerca da extinção do feito eventualmente decorrente da constatação 
de ausência de documento válido a embasar a monitória, resta configurado o error in procedendo que resulta na cassação da 
sentença. 4- Constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova escrita, sem eficácia de título executivo, com as 
qualidades de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que dela se possa razoavelmente extrair a existência do crédito. 5- No 
caso em apreço, verifica-se que a prova documental colacionada no feito originário não é completa, sendo incapaz de justificar 
plenamente a existência do crédito alegado. 6- Contudo, a extinção do feito sem resolução do mérito, fundamentado na ausência 
de condição da ação, configura ofensa ao princípio da não surpresa, pois efetivada sem oportunizar à parte autora que 
emendasse a inicial para sanar tal irregularidade, na forma como expressamente determina o art. 321 do CPC/2015, ensejando a 
nulidade do julgado. 7- Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de 
origem para cumprimento do disposto no art. 321 do CPC/2015. 8- Não há os pressupostos para a majoração dos honorários 
recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto inexistem honorários fixados anteriormente. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 13ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso, por 
preenchidos os requisitos de sua admissibilidade, DANDO PROVIMENTO ao apelo para CASSAR a sentença de primeiro grau, 
determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o cumprimento do disposto no art. 321 do CPC/2015. Não há 
os pressupostos para a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto inexistem honorários 
fixados anteriormente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os Juízes JOCY GOMES DE 
ALMEIDA e RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador de 
Justiça  MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034264-16.2019.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0034264-16.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: EUDIMARA DA SILVA NASCIMENTO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PALMAS/TO (INTERESSADO) 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Poder 
Judiciário não pode avaliar a conveniência e oportunidade da cobrança, nem do custo/benefício da demanda para impedir 
acesso à Justiça. 2. Na espécie, a petição inicial da execução fiscal foi indeferida porquanto o Magistrado a quo entendeu tratar-
se de valor irrisório. 3. Não é possível se extinguir a execução fiscal sob o fundamento de que o valor executado é irrisório, em 
virtude da indisponibilidade do crédito tributário, e pelo fato de que a Lei de Execução Fiscal não estabelece qualquer limite ao 
valor a ser cobrado por meio da correspondente ação executiva (art. 2º, § 1º), devendo ser afastada a falta de interesse de agir 
reconhecida na sentença. 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença apelada e determinar o retorno dos 
autos à origem para regular prosseguimento. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencidos o 
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE, CONHECER do recurso, pois presentes os 
seus pressupostos e, no mérito DAR PROVIMENTO ao apelo, para desconstituir a sentença combatida, determinando o retorno 
dos autos à origem para o prosseguimento do feito nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008448-75.2013.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5008448-75.2013.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: GEORDANI OLIVEIRA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
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no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença recorrida devido à violação ao princípio 
da não surpresa, e determino 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 ADOLFO AMARO MENDES, da Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e do Juiz JOCY 
GOMES DE ALMEIDA acompanhando a divergência. O Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou no sentido de 
conhecer do recurso manejado e negar-lhe provimento. Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004577-13.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000804-43.2021.8.27.2737/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
AGRAVANTE: IVANILDE FERREIRA COSTA 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA (OAB TO009166) 
AGRAVADO: BANCO CETELEN S.A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IDOSA ANALFABETA. CONTRATOS BANCÁRIOS. 
SUSPENSÃO POR FORÇA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA 
ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. Embora a autora da ação de origem seja 
pessoa idosa e analfabeta, a lide gira em torno de uma possível “fraude contratual” e não discute requisitos de formalização do 
contrato (necessidade de documento público etc..), não comportando, assim, a suspensão por força do Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas no 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito, haja vista que a 
demanda originária não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0010329-
83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004637-83.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002789-62.2020.8.27.2711/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: WELINGTON SERAFIM DOS REIS SANTOS 
ADVOGADO: LEANDRO FREIRE DE SOUZA (OAB TO006311) 
AGRAVADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA 
PRIVADA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: JUIZ 1ª VARA CÍVEL - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Aurora do Tocantins 
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE 
TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NO 1º GRAU. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 
INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO FUSTIGADA, BEM COMO QUALQUER FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE 
A MODIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso vertente, entendo que a 
decisão agravada não merece reparo, uma vez que o recorrente não apresentou documentos que comprovem a insuficiência de 
recursos. 2. Portanto, tendo em vista a inexistência de qualquer elemento novo capaz de justificar uma mudança de 
entendimento, permanecendo idêntica a situação fática e jurídica, impõe-se que seja mantida a decisão agravada, sobretudo 
quando escorada em razões jurídicas e fáticas devidamente fundamentadas. 3. Agravo Interno conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso aviado e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios 
fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002551-42.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002574-11.2020.8.27.2736/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
AGRAVANTE: OTACILIO NUNES DOS SANTOS 
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO (OAB TO005797) 
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IDOSO ANALFABETA. CONTRATOS BANCÁRIOS. 
SUSPENSÃO POR FORÇA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA 
ATINENTE A POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. Embora a autora da ação de origem seja 
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pessoa idosa e analfabeta, a lide gira em torno de uma possível “fraude contratual” e não discute requisitos de formalização do 
contrato (necessidade de documento público etc..), não comportando, assim, a suspensão por força do Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas no 0010329-83.2019.827.0000, em trâmite neste Tribunal. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito, haja vista que a 
demanda originária não foi afetada pela ordem de suspensão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0010329-
83.2019.827.0000, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005189-82.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: MANANCIAL AGRONEGÓCIOS LTDA-ME 
ADVOGADO: EDUARDO ANTONIO FELKL KÜMMEL (OAB RS030717) 
AGRAVADO: ELTON ANDERSON BIF 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA 
EM PARTE. 1. Cumpre destacar que a parte que pugna pela concessão da justiça gratuita é pessoa jurídica, de modo que esta 
não goza da presunção relativa de hipossuficiência tal qual as pessoas físicas, sendo necessário para o seu deferimento a 
comprovação expressa de sua condição de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Como bem delineado pelo 
juízo a quo não há nos autos elementos suficientes a demonstrar a condição de hipossuficiência da empresa ora agravante, haja 
vista que apesar da empresa ter passivo elevado, também possui um ativo em elevado valor. Ademais o balanço patrimonial 
juntado aos autos é referente ao ano de 2017, de modo que pode ter sido alterada a situação financeira da parte, posto que a 
ação foi ajuizada apenas em 2019. 3. Não obstante, para não causar prejuízos à parte agravante e prejudicar seu acesso ao 
judiciário, defiro o pedido de pagamento das custas ao final da instrução processual, antes da prolação da sentença. 4. Recurso 
conhecido e provido em parte. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelo que mantenho o indeferimento da gratuidade da 
justiça, mas defiro o pagamento das custas ao final da instrução processual, antes da prolação da sentença, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 21 de julho de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara cível 

Boletins de expediente 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5016963-50.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
RÉU: C R BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - ME - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 166: "... Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo bancário do executado. Nada 
obstante, DEFIRO o pedido de pesquisa de veículos de propriedade do executado por meio do sistema RENAJUD, tendo em 
vista que a penhora de dinheiro não fora exitosa. DEFIRO também o pleito de inclusão do nome do executado nos cadastros de 
inadimplentes, o que faço com fundamento no art. 782, §3º do CPC. Determino: 1 PROMOVA-SE a pesquisa de veículos de 
propriedade do executado por meio do sistema RENAJUD; 2 PROMOVA-SE a inclusão do nome do executado nos cadastros de 
inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD (CPC, art. 782, §3º); 3 bOBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 
001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 5002277-63.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: ITAU UNIBANCO S.A. 
RÉU: HELENA RODRIGUES MARANHAO DIAS - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 84: "Ante a certidão do evento 82, aplico à parte autora multa por ato atentatório à dignidade 
da justiça, haja vista que de forma constante vem deixando de cumprir as determinações deste juízo no sentido de promover o 
levantamento do veiculo objeto da demanda em seu favor, bem como proceder ao recolhimento das despesas necessárias para 
que seja feita a avaliação do bem e posteriormente levado a leilão. Assim, diante dessas condutas, arbitro a multa em 10 % (dez 
por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fulcro na norma do art. 77, inciso IV e §2º, do CPC/15. Ressalto 
que a multa deve ser paga no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de inscrição do 
débito em dívida ativa, na forma do art. 77, §3º, do CPC/15. Por fim, considerando que não fora comprovado o recolhimento das 
custas de locomoção do oficial de justiça para fins de realização da avaliação do veículo objeto destes autos nos moldes do que 
determinou o juízo no evento 44, determino a intimação do leiloeiro nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se 
tem ou não aptidão profissional e disponibilidade para realizar a avaliação, para a posterior alienação do bem, hipótese na qual 
pode ser aumentado o valor da comissão que fora fixada outrora. Após, conclusos. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
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1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): CLAUDIANE ALVES SILVA, filha de Maria Amélia silva, nascida em 21/ 
12/1996, inscrito no CPF nº 705.472.961-77, residente na Rua Avenida Central, n° 76, Hidrolândia/GO, o(a) qual foi 
denunciado(a) nas penas do o artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, 
inciso II, ambos do Código Penal, observadas as diretrizes da lei nº 8.072/90, nos autos da ação penal nº  0003858-
13.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado 
oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor 
constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, Conforme Portaria Conjunta nº 11/2021-
PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18. Para as partes que não tenham procurador constituído nos autos ou que 
não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser efetuada citação ou, quando necessário, 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital físico no átrio do fórum durante regime 
extraordinário de teletrabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 03/08/2021. Eu, Sandressa de 
Sousa Rebouças, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da Ação de Alvará Judicial - Lei 
6858/80 - Nº 0016747-33.2020.8.27.2706- (Chave nº 325541394020) - proposta por LUZI MARY LOPES PEREIRA, do prazo de 
contestação que é de 15(quinze) dias. Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; 
Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar o número do processo 0016747-33.2020.8.27.2706 e a chave  325541394020, indicados 
acima. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado 
cópia no placar do fórum local. Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, que digitei e subscrevi. 
Araguaína-TO., aos dois dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e um (02/08/2021). 
 

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

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias) 
O DR. SÉRGIO APARECIDO PAIO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, 
se processam os Autos do Procedimento Comum Cível Nº 5007421-42.2012.8.27.2706, proposto pelo MUNICÍPIO DE 
ARAGUAÍNA, em desfavor de LETICIA MATEUS BARROS e outros, sendo o presente para CITAR os requeridos GELSON 
SOARES JARDIM, inscrito no CPF 031.190.741-52; DENIVAL DE SOUSA E SILVA, inscrito no CPF 859.703.441-68; MARCO 
AURELIO ALVES DE MOURA DE FARIA, inscrito no CPF 059.523.251-57; LUIS FELIPE ALVES MOURA DE FARIA, inscrito no 
CPF 059.523.201-98; SONIA ALEXANDRA PEREIRA ALVES; inscrita no CPF 663.217.941-04; LUIS MIGUEL COSTA, inscrito 
no CPF 019.808.541-90; EDUARDO MARCHESINI NOVAES MEDRADO, inscrito no CPF 623.905.461-53; CARMEM LUCIA DA 
CONCEIÇÃO, inscrita no CPF 902.472.301-97; CLEIA CARDOSO FERREIRA, inscrita no CPF 006.620.471-25; RAIMUNDO 
COELHO BORGES, inscrito no CPF 219.255.771-04; MARIA ALICE ROSADO BORGES, inscrita no CPF 165.131.501-91; 
MARINALVA MARIA DA SILVA; ISRAEL DE MIRANDA ROCHA, inscrito no CPF 986.741.611-20; CARLA EMANUELLY DE 
BRITO DAMASCENO, inscrita no CPF 010.645.293-21 e NASSANDRO FERREIRA GARCIA, que atualmente encontram-se em 
lugar incerto e não sabido, para, caso queira, apresentar defesa ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os termos do 
r. despacho proferido no evento 100 dos referidos autos. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local.DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e um (04/08/2021). Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL 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 AMELIA CARVALHO DE MIRANDA - CPF/CNPJ n°: 515.644.671-04, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024932-
60.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.538,11 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e onze centavos), representada pela CDA n° 20200050861, 
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. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de 
Direito" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 02 dias do mês de agosto de 2021. Eu, KAREN BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0008376-46.2021.8.27.2706 
Acusado: F. DE A. C. DA S. 
 Vítima: L. S. R. C. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): L. S. R., brasileira, em união 
estável, nascida aos 17/10/1980, natural de Araguaína-TO cabeleireira, filha de Maria Socorro da Rocha, e Ademar Alves de 
Sousa, inscrita sob o CPF: 014.950.391-10 atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos 
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 
11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar 
apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a 
força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, 
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deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta 
decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 
200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está também proibido de se 
aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) 
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato 
se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de 
que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão 
preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal, bem como na configuração do crime previsto no 
artigo 24-A da Lei 11.340/2006...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” 
do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 30 de Julho de 2021. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, lavrei e 
subscrevi. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Classe Judicial: Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Autos n°: 0003339-63.2020.8.27.2709       
Polo Ativo: Maria Cecília Ferreira da Silva 
Advogado: Defensoria Pública 
Polo Passivo: Jannes Kleide Silva Sodre 
Advogado: Defensoria Pública 
Sentença: Cuida-se de ação de curatela com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA CÉCILIA FERREIRA DA SILVA 
em desfavor de JANNES KLEIDE SILVA SODRE. Narra a Requerente que é avó da curatelanda, a qual é portadora de doença 
mental classificada como CID/10 R62, denominada como retardo do desenvolvimento fisiológico normal, comprometendo 
significativamente seu comportamento, requerendo vigilância ou tratamento permanente. Demonstra por meio de laudo médico 
que a patologia causa limitações substanciais de ordem física e mental, de forma que a Curatelanda necessita de cuidados 
continuados para desenvolver as atividades básicas da vida diária, tornando-o funcional e cognitivamente impedido de reger 
plena. Afirma que a genitora da curatelanda era quem lhe prestava os cuidados diários, contudo veio a falecer em 08/06/2020. 
Assim, em virtude do falecimento da genitora da requerida, é a Requerente que zela pela saúde de sua neta, cedendo-lhe 
moradia, proporcionando-lhe toda a assistência necessária para gozar de uma subsistência digna, auxiliando-o em todas as suas 
atividades diárias como alimentação, higiene e demais cuidados inerentes ao bem estar. Por esse motivo busca a regularização 
da curatela em favor da requerida, uma vez que já desempenha de fato a tarefa de zelar pelos interesses de sua neta. Inicial e 
documentos no evento 1. Proferida decisão no evento 04, declarando a interdição provisória de JANNES KLEIDE SILVA 
SODRE, nomeando-lhe curadora provisória a Sra. MARIA CÉCILIA FERREIRA DA SILVA. Devidamente citada e intimada, a 
Defensoria Pública assistindo aos interesses da requerida, impugnou a presente ação por negativa geral no evento 11 (CONT1). 
Em razão da gravidade dos efeitos da pandemia Covid-19, manifestou o Ministério Público, pela não realização de audiência de 
entrevista, considerando suficiente a prova documental trazida, pugnando ao final pelo deferimento do pedido (evento 15– 
MANIFESTACAO1). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I e II do CPC. 
Conforme se observa dos presentes autos, foi declarada a interdição provisória de JANNES KLEIDE SILVA SODRE, sendo 
nomeada a autora como curadora provisória (evento 4 – DECDESPA1). Devidamente confirmada à incapacidade da arequerida, 
através dos laudos trazidos pela requerente datados dos anos de 2013 e 2020, comprovando a persistência da doença, 
conforme laudo recente (evento 1- LAU7), transcrevo sua conclusão: “(...) apresenta quadro de retardo do desenvolvimento 
neuropsicológico e cognitivo. CID (R62).” Portanto, a curatela se mostra essencial para a sobrevivência da curatelada, diante de 
sua inaptidão para praticar os atos diários da vida, necessitando de ajuda quanto a atividades básicas como: higiene pessoal, 
alimentação, bem como o recebimento do beneficio previdenciário, recurso indispensável à compra de alimentos, medicamentos 
e outros. Feito o registro, passo a análise dos documentos carreados aos autos. Pois bem, a requerente comprova o parentesco 
com a requerida através dos documentos pessoais e certidão de óbito acostados ao evento 1 (DOC_PESS2/ 
DOC_PESS3/CERTOBT5) evidenciando as partes serem avó e neta. Sobre a doença que acomete a incapaz, conforme laudo 
médico trata-se de Retardo Mental, compatível com CID- R62, bem como anteriormente diagnosticada como portadora de 
epilepsia. Devidamente provada a doença incapacitante e inexistindo nos autos qualquer prejuízo na concessão definitiva da 
curatela a requerente, é de se reconhecer sua necessidade. Assim, sustentado pelos laudos fornecidos pela autora, decreto a 
interdição de JANNES KLEIDE SILVA SODRE. O órgão ministerial pugnou pelo deferimento da curatela em favor da parte 
autora. Ademais, depreende-se dos autos, que desde o falecimento da genitora da  demandada em 08/06/2020, a  interditanda 
está sob a responsabilidade da autora. Portanto, a curatela em favor da requerente, apenas regularizará uma situação fática 
vivenciada pelas partes. Curatela é um MUNUS atribuído a uma pessoa que assume a responsabilidade de zelar e gerir, total ou 
parcialmente, os atos da vida civil de outrem, que se encontra incapaz de realizar e decidir por si. Nos termos do Art. 755 §1º do 
CPC: § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Assim, não restou 
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comprovado nos autos, qualquer óbice à procedência do pedido. Dessa forma, demonstrado o vinculo existente entre as partes, 
avó e neta, tenho que o deferimento do pedido da autora é medida que se impõe ao feito. Em razão do exposto, declaro extinto o 
feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e, consequentemente, julgo procedente o pedido formulado, 
para que passe a constar como curador da interditada JANNES KLEIDE SILVA SODRE, para zelar por seus direitos 
fundamentais e dignidade, nomeando-se a Senhora Sra. MARIA CÉCILIA FERREIRA DA SILVA, CPF nº 453.777.661-72. Oficie-
se o Registro Civil, para que promova os trâmites legais ao registro da interdição. Ainda, promova-se a divulgação do registro da 
interdição, nos mesmos termos do artigo 755, § 3º do CPC. Custas pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do 
benefício da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo 
requerido pelas partes, arquivem-se com as cautelas de estilo. Arraias, na data do protocolo eletrônico. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
AUTOS N°: 0003385-93.2014.827.2731 chave do proc. 862122103214 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requerido: EDGARD CARLOS SILVA E NUBIA BERNARDES SILVA 
FINALIDADE: CITAR os executados EDGARD CARLOS SILVA CPF 007.957.716-49 E NUBIA BERNARDES SILVA, CPF 
826.570.921-87, residentes em lugares incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Petição Inicial e demais documentos que a 
instruem, para no prazo de 5 (cinco) dias pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão 
da Dívida Ativa, ou garantir a execução através de depósito em dinheiro, finança bancária ou bens à penhora, conforme 
determinado no Despacho do evento  53. Caso ocorra revelia lhe será nomeado curador especial. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da 
Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Cristalândia - TO, aos 20 (vinte) dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um (2021). Eu, TATIANA LOPES DOS 
SANTOS SOUZA, Servidora de secretaria que o digitei e subsc. Ass. Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta 
Comarca.CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente Edital no placar do Fórum local, na data de 
_________. Eu, _______________Servidora de Secretaria. 
 

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

Intimações às partes 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 
Autos n. 0000416-91.2021.8.27.2721 
Exequente: J.H.S.M.  
Executado: DANIEL HENRIQUE MARCANTE, brasileiro, solteiro, autônomo, RG n. 1239406 SSP/TO,  CPF n.º 060.354.841-58, 
residente e domiciliado na Rua 8, nº 1190, Centro, Guaraí/TO. 
SENTENÇA: “(...) III – DISPOSITIVO: Com essas considerações, EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO na forma do art. 924, II 
do CPC. Sem custas e honorários, face os benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 
de estilo e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Guaraí, 02/06/2021. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - JUIZ DE 
DIREITO". 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
Fica o executado abaixo identificado, intimado dos atos processuais a seguir relacionados. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000414-24.2021.827.2721/TO 
Exequente: L.V.S.S 
Defensor Público: Dr. Adir Pereira Sobrinho 
Executado: MAURINO DA SILVA, brasileiro, união estável, servente, portador da RG n. 1.361.946 SSP/TO, CPF n. 071.867.141-
45. 
SENTENÇA: III – DISPOSITIVO Posto isso e tudo mais que dos autos consta, ante a satisfação da obrigação por parte do 
devedor, EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei pelo 
executado, antes, porém, defiro os benefícios da assistência judiciária assim, e em face do executado ser beneficiário da justiça 
gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de cinco 
anos, a contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do 
CPC). P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais, dando-se as devidas baixas na 
distribuição. Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de 
Direito. Em 2/8/2021. 
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GURUPI 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 

CITAÇÃO do Réu LUIZ CARLOS BARBOSA MOURA (BAIANO), brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi -
TO, nascido em 23.01.2002, filho de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

ADVERTÊNCIA: 
O não comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. 

IMPUTAÇÃO: 
   art. 155, § 4º, inc. I (rompimento de obstáculo), do Código Penal Brasileiro. 
  
Gurupi/TO, aos 02/08/2021. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Auxiliar Administrativo, lavrei o presente e o inseri. 
 

3ª vara cível 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º 00050047520208272722, de Ação de Procedimento Comum 
Cível requerida por ANTONIO MORAIS RIBEIRO em face de COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA (MORRO 
DAS COROAS), e por este meio CITA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA (MORRO DAS COROAS), pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.° 01.011.907- 0001-19, atualmente em local incerto e não sabido, com 
fundamento no art. 259, inciso I, do CPC/2015, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela 
autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo 
será através da Chave n.º 543523136520, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado aos 29 de julho de 2021, nesta cidade 
e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. Eu Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e 
subscrevo. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0000579-68.2021.8.27.2722    
Chave do Processo nº 542822845821 
Denunciados: GERALDO MARTINS VIEIRA LEITE BORGES 
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 denunciado: GERALDO MARTINS VIEIRA LEITE BORGES, 
brasileiro, militar do exército, filho de Jane Martins Leite Borges, CPF 048.734.531-42, atualmente em local incerto e não sabido, 
, como incurso nos crimes definidos nos artigo 122, § 2º e §3º do Código Penal, fica citado pelo presente, para apresentar 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,  oportunidade em que poderá oferecer 
documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do 
artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos 
será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0000180-39.2021.8.27.2722   
Chave do Processo nº 655941262521 
Denunciado: JOSIMAR CERQUEIRA DA ROCHA 
Vítima: L. B.R. 
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 
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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 em desfavor de JOSIMAR CERQUEIRA DA ROCHA, brasileiro, divorciado, 
CPF nº 984.210.261-60 e RG nº 630-012 SSP-TO, nascido aos 01/08/1982, filho de Andre Nunes da Rocha e Raimunda de 
Cerqueira, residente na Avenida Rio de Janeiro, entre as ruas 19 e 20 (ao lado da Metal Norte), Centro, Gurupi-TO, 
telefone: (63) 99293-0511. Fica a vítima L.B.R., atualmente em local incerto e não sabido,  intimada da sentença proferida 
evento 61 qual seja o disposivo: O MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: “O Ministério Público ofereceu denúncia contra 
JOSIMAR CERQUEIRA DA ROCHA, qualificado nos autos, incursando-o nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal c/c as 
disposições da Lei n.º 11.340/06.Consta na inicial acusatória que “denunciado e vítima mantiveram relacionamento íntimo de 
afeto (namoro) por cerca de 01 (um) mês, sem filhos em comum, estando separado há época dos fatos. Apurou-se que na data 
dos fatos, o denunciado, aparentemente motiva por ciúmes, enviou várias mensagens de texto para vítima, ameaçando-a, 
dizendo ‘tu me paga’, ‘tu vai ver’, ‘me aguarde’, ‘vc tá caçando a morte’, ‘tu brincou comigo, tu vai colher as consequências’, ‘tu 
vai pagar caro’, ‘curti muito ta, vai ser por pouco tempo’”. A denúncia foi recebida e o acusado, citado, apresentou resposta à 
acusação (eventos 4, 14 e 21).Foi designada audiência de instrução para o dia 17.5.2021, todavia foi redesignada diante do não 
comparecimento da vítima. Na data de hoje, constatou-se que não foi possível a intimação da vítima, pois não foi encontrada, de 
modo que foi encerrada a instrução. Na ocasião, acusação e defesa pugnaram pela improcedência da inicial, com a consequente 
absolvição do acusado, por falta de provas. É a síntese do necessário. Decido. Entendo que o pleito de improcedência merece 
ser acolhido, porquanto as provas produzidas no caderno investigativo apenso se afiguram como meros indícios de autoria e 
materialidade que, diante na não produção de provas em juízo, não são aptas a gerar convicção firme e segura de culpabilidade. 
Nesse sentido, confira-se o entendimento da Corte Superior de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL 
EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO BASEADA 
APENAS EM PROVA INQUISITORIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ACÓRDÃO CASSADO. SENTENÇA 
ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA.1. Não pode subsistir condenação fundamentada exclusivamente em provas inquisitoriais, 
sem a submissão ao crivo do contraditório.Precedentes.2. Agravo regimental provido para cassar o acórdão da Apelação 
Criminal n. 0207549-55.2012.8.19.0001 e restabelecer a sentença da 17ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ.(AgRg 
no AgRg no HC 496.203/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 
29/08/2019).Assim, tem-se que não há nada nestes autos a autorizar que se conclua, com a certeza desejável e necessária, que 
o acusado tenha efetivamente praticado o ato a ele imputado ou de que, se o fez, não estivesse acobertado por alguma 
excludente legal.É cediço que no processo criminal vigora o princípio do in dubio pro reo segundo o qual, para alicerçar um 
decreto condenatório, a prova deve ser clara e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e da autoria.Pelo 
que foi exposto, observo que o acervo probatório é frágil, de forma que não há provas suficientes de materialidade e autoria 
aptas a comprovar a prática do delito supostamente praticado pelo acusado.Desse modo, quando a instrução se mostra 
insuficiente, incompleta ou contraditória, como no caso em análise, deve se proceder à absolvição do acusado, pois milita em 
seu favor uma presunção relativa de inocência.Por todo o exposto, absolvo o acusado JOSIMAR CERQUEIRA DA ROCHA da 
imputação contida na denúncia, por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP. Sem custas processuais.Determino 
à serventia:Publicada em audiência. Os presentes saem intimados; intime-se o acusado do inteiro teor da sentença, porquanto 
não compareceu à audiência;Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima, por edital, se 
necessário;Tendo em vista que acusação e defesa renunciaram ao prazo recursal, certifique-se nos autos o trânsito em julgado e 
arquivem-se. Encerrado o presente termo, que vai assinado por mim, conforme determina o provimento.JOSSANNER NERY 
NOGUEIRA LUNA - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 3 
de agosto de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna 
Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
2ª vara cível 

Intimações às partes 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: MONITÓRIA Nº 0041883-31.2018.8.27.2729 
REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59109165000149 
REQUERIDO: SANTOS E TELES LTDA ME - CNPJ: 12967959000180 
Decisão: Trata-se de Ação de Monitória ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de SANTOS E TELES LTDA. ME. 
Ocorre que, no curso do processo, as partes renegociaram o débito em aberto, conforme noticia a própria parte autora no 
evento13. Assim, observa-se que não mais se revela útil o provimento jurisdicional vindicado, bem como não mais persiste o 
interesse de agir da parte autora. Nesse sentido, ante a perda superveniente do objeto, a extinção do feito é medida que se 
impõe. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC Custas 
pela autora. Sem honorários advocatícios. Oportunamente, cumpra-se o Provimento nº 09/2019 CGJUS/TO. Int.JOSE MARIA 
LIMA, Juiz de Direito. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA)DIAS 
José Maria Lima, Meritíssimo Juiz de Direito da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis, no uso de suas atribuições legais 
e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida CÉLIA 
LUCIA DA SILVA, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0024968-33.2020.8.27.2729 
AÇÃO: Usucapião 
VALOR DA CAUSA: 65.025,20 
REQUERENTE: WILLIAN BATISTA DE OLIVEIRA 
REQUERIDO: CÉLIA LUCIA DA SILVA 
FINALIDADE: CITAR a requerida CÉLIA LUCIA DA SILVA em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra 
mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO:  Cite-se por edital, com prazo de 30(trinta dias). Decorrido o prazo para defesa sem que haja manifestação da parte 
demandada, nomeio, desde já, o(a) Defensor(a) Público(a) atuante neste juízo para patrocinar a defesa da executada, na 
condição de curador especial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. José Maria Lima, Juiz de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio 
Segurado s/n, Próximo ao Paço Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta 
Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema.  
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00113051720208272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: CHARLES DA SILVA SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) CHARLES DA SILVA SANTOS, brasileiro, união estável, pedreiro, nascido em 03 de novembro de 1986, 
natural de São João do Araguaia-PA, filho de Alonso Martins dos Santos e Maria Ozenira Alves da Silva, portador do RG nº 
1.512.764 SSP/TO, inscrito no CPF nº 711.047.301-54, 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 0011305-17.2020.8.27.2729, cujo 
resumo/teor segue transcrito: "[...] 2. FUNDAMENTAÇÃO: Desacolho as alegações de nulidade invocadas pela defesa, pois não 
houve prova de que as garantias constitucionais do acusado tenham sido desrespeitadas. Basta ver que o acusado não foi 
ouvido em juízo, de modo que as argumentações defensivas não foram confirmadas. Eis a síntese das narrativas colhidas na 
audiência judicial: [...] Assim estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, passo ao exame do mérito da causa.  A materialidade 
do fato ficou devidamente comprovada nas declarações colhidas na audiência, constatando-se que houve a subtração da res 
furtiva. O auto de exibição e apreensão e o termo de restituição encartados, rescpectivamente, no evento 1, doc. 1,  pp. 25, e no 
evento 28, doc. 5, do Inquérito Policial nº  0008177-86.2020.8.27.2729, também permitem concluir que a subtração aconteceu. A 
autoria é igualmente segura, pois as provas produzidas em juízo, especialmente as declarações da vítima e dos policiais, 
permitem afirmar que o acusado foi quem abordou aquela pessoa e a desapossou de seu celular. Outrossim, o objeto foi 
encontrado na residência em que ele estava, sem que se tenha apresentado justificativa para isso, fazendo prevalecer a tese 
acusatória. Em suma, o fato desenvolveu-se como segue: a vítima transitava pela via pública, quando o acusado dela se 
aproximou e anunciou o assalto. Diante da ameaça feita pelo acusado, que empregou uma faca para atemorizar a vítima, ela 
entregou-lhe o aparelho celular. O acusado então evadiu-se e foi preso posteriormente pelos policiais ouvidas na audiência, 
estando ainda na posse do pertence da vítima e de facas. Assim, pode-se afirmar que o acusado foi o autor da subtração, 
conduta que se ajusta ao tipo do art. 157 do Código Penal, haja vista que o desapossamento da coisa decorreu da grave ameaça 
exercida por ele, situação que impediu que a vítima reagisse na defesa de seu patrimônio. Causas de aumento de pena: 
comprovou-se que o acusado fez uso de faca durante a ação, conforme ficou demonstrado no depoimento da vítima, que foi 
firme na informação quanto à existência do instrumento. Ressalto que duas armas brancas foram apreendidas na posse do 
acusado, conforme constou do auto mencionado acima2, bem assim que ambas foram submetidas a exame pericial3, 
constatando-se que eram eficientes para produzirem lesões. Neste caso, deve-se reconhecer presente a majorante prevista no 
inciso VII do § 2º do aludido art. 157. 3. DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o acusado 
CHARLES DA SILVA SANTOS nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Passo a dosagem da pena. 1ª fase – 
Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus 
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antecedentes4; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; 
o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; 
o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. 
Pena-base: diante do exposto acima, aplico a pena-base em 4 anos de  reclusão. 2ª fase. Atenuantes: não há. Agravantes: a 
condenação penal elencada no evento 10  caracteriza reincidência, por isso a pena será agravada em 8 meses. A propósito, a 
defesa não apresentou argumento hábil a desconstituir a prova da reincidência exposta no documento. Dessa forma, a pena 
passa para 4 anos e 8 meses de reclusão. 3ª Fase. Causas de diminuição de pena: não há. Causas de aumento de pena: a pena 
será aumentada em 1/3, em razão do emprego da arma branca. Pena definitiva: Fica estabelecida a pena definitiva em 6 anos, 2 
meses e 20 dias de reclusão. Multa: Fixo proporcionalmente a multa em 35 dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. 
Regime inicial: diante das circunstâncias do fato e da quantidade de pena aplicada determino que esta seja cumprida 
inicialmente em regime semiaberto. O local será definido pelo juízo da execução. Suspensão condicional da pena: não cabivel, 
em razão da quantidade da pena. Substituição: não é possível, por causa da quantidade da sanção e porque se cuida de crime 
cometido com grave ameaça a pessoa (Código Penal, ar4. 44, inciso I). Recurso: concedo ao acusado o direito de apelar em 
liberdade, por não se apresentaram evidentes os fundamentos da prisão preventiva. Além diso, o regime aplicado é incompatível 
com a prisão, o que está em consonância com julgado da corte máxima, a saber: [...] Fixado o regime inicial semiaberto para 
cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
(STF - HC: 186.648/SC - Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/06/2020, Data de Publicação: DJe-145 
12/06/2020). Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da pena.  Isento o acusado do 
pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001. Fiança, coisas 
apreendidas, outros efeitos da condenação etc.: nada há a decidir. Valor mínimo da reparação do dano: incabível pois a vítima 
não se ressentiu de prejuízo material. Ficam intimados os representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO. Remeto 
o processo à SECRIM, para intimar o acusado (por edital) e a vítima e para acompanhar o eventual trânsito em julgado desta 
sentença". RAFAEL GONÇALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 03/08/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, 
digitei e subscrevo. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50373337820138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ,fica a   executada:DIVINO ALVES FERREIRA,CNPJ/CPF nº165.161.331-15, bem como 
seu  cônjuge IVANI DE SOUSA ALVES, CNPJ/CPF:897.470.621-00, INTIMADOS  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias  
para a interposição dos respectivos embargos.Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50322663520138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado:ECEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ,CNPJ/CPF nº 
01593524000368,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº50265644520128272729 que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,fica o executada :JOANA PINTO DE CASTRO SILVA DE CARVALHO  ,CNPJ/CPF nº 
:197.157.731-68 ,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo.Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos .Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão 
- Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50205371220138272729 que lhe move 
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A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ,fica o executada :FRANCISCA OLIVEIRA SEVERO   ,CNPJ/CPF nº : º 007.059.513-
59 ,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
DITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50016083320108272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,fica o executada : JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS ,CNPJ/CPF nº : 218.123.735-
20,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos .Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50016083320108272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,fica o executada : JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS ,CNPJ/CPF nº : 218.123.735-
20,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos .Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50016083320108272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,fica o executada : JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS ,CNPJ/CPF nº : 218.123.735-
20,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos .Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50016083320108272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,fica o executada : JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS ,CNPJ/CPF nº : 218.123.735-
20,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos .Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00000783520178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ELIZA MARIA SILVA ALVES. CNPJ/CPF nº 462.573.141-00, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
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Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00041457220198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MOSTEIRO CORPUS CHRISTI CNPJ/CPF nº 05.997.403/0001-70, 
INTIMADO para, caso queiram, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00052992820198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL SONHO TOCANTINENSE 
CNPJ/CPF nº 05.656.155/0001-02, INTIMADO para, caso queiram, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos 
respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas 
– TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50322663520138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado:ECEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ,CNPJ/CPF nº 
01593524000368,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: DRAYAN MACRINI MOREIRA – CNPJ/CPF: 646.336.751-
68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00106539720208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JAISLANE BASTOS BRAZ – CNPJ/CPF: 015.121.971-06, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00107855720208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50322663520138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ECEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ,CNPJ/CPF nº 
01593524000368 , INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 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: VALDENI MORAIS DOS SANTOS , CPF/CNPJ: 854.769.191-04; por estar 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00490003920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato 
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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: ROSA MARIA ARAÚJO DE VASCONCELOS , CPF/CNPJ: 66327032168; 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 00485794920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
ato contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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: ROSA MARIA ARAÚJO DE VASCONCELOS , CPF/CNPJ: 66327032168; 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 00485794920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
ato contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SERGIO PEREIRA DA SILVA ,CPF/CNPJ: 08001200272; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00483396020198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato 
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOSE LUIS DA SILVA NEVES ,CPF/CNPJ: 21819530310; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00482702820198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato 
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LETICIA MARIA BATISTA ALVES ,CPF/CNPJ: 022.097.781-07; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00479221020198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato 
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NEY DOUGLAS BASTOS JANSEN  ,CPF/CNPJ: 80143776304; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc - 50028624120108272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, ato 
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPOLIO DE CANDIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA   ,CPF/CNPJ: 
031.078.171-04; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 00490904720198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, ato contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as 
contrarrazões à apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOSE AMERICO DA SILVA    ,CPF/CNPJ: 149.064.653-15; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00490150820198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato 
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SEBASTIAO MARQUES DOS SANTOS ,CPF/CNPJ: 85093661104; por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00479109320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato 
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RIZIA ALVES PARANAIBA  ,CPF/CNPJ: 711.266.786-00; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00408795620188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato 
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

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: JONAS TAVARES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 30121132153, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50007463320088272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-97/2008, inscrita em: 
28/02/2008, referentes ao AUTO DE INFRAÇÃO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
2.000,00 (Dois Mil Reais) 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 
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_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio : ANA MARIA PAULA DE CASTRO, CPF/CNPJ: 46168192972, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50000842119988272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-409/97, inscrita em: 
05/05/1997, referentes ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.356,43 (um mil 
trezentos e cinquenta e seis 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, 3 de 
agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: JOSÉ BISPO DE MEDEIROS, CPF/CNPJ: 14550202300, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc – 00214313920148272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 20140003076, inscrita em: 05/02/2014, referente à 
ISSNLDMS-P; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 812,28 (Oitocentos e Doze Reais e 
Vinte e Oito Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDENILTON AGUIAR DA SILVA, CPF/CNPJ: 938.056.913-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00211383520158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 20150006449, inscrita em: 
25/03/2015, referente à COSIP; 20150006450, inscrita em: 25/03/2015, referente à IPTU; 20150006451, inscrita em: 
05/02/2014, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.431,92 (Dois Mil e 
Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Noventa 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 Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50000553419998272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o executado: ECR COMERCIO REPRESENTACOES EDITORA E GRAFICA LTDA  
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,CNPJ/CPF nº 25.092.149/0001-79 , INTIMADO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: IDEGLON LEITE DE ARAUJO  ,CPF/CNPJ: 823.873.111-91; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00544211020198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato 
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 3 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 3305869 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00499643220198272729 
DENUNCIADO: JOSE WILLIAN RODRIGUES PINHEIRO 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado JOSÉ WILLIAN RODRIGUES PINHEIRO, brasileiro, união estável, mecânico, natural de Fátima/TO, nascido 
aos 14/03/1994, filho de Maria Aparecida Pereira Rodrigues e de José Pinheiro Piagem, portador do RG nº , inscrito no CPF nº 
050.458.251-86, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas 
penas do  artigo 129, parágrafo 9º em concurso material ao artigo 147, c/c art. 61, II, f, do Código Penal, na modalidade do artigo 
7º, I, da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00499643220198272729, e como o denunciado encontra-se 
atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, 
responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 
defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 
constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou 
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, 
não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital,  
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 02/08/2021. Eu, LUCAS VINICIUS 
PEREIRA DA SILVA, ESTAGIÁRIO, Mat. 357706. Juiz de Direito digitei e subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL Nº 3306162 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00316036420198272729 
DENUNCIADO: GEOVANI QUADROS BORGES 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado GEOVANI QUADROS BORGES, brasileiro, vendedor de picolé, natural de Bragança – PA, nascido em, 
09.03.1993 filho de Aluiso Gonçalves Borges e Deusarina Quadros Borges, inscrito no CPF n. 705.439.712-60, para tomar 
ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do art. 147, cc art. 61, 
II, f, do CP, em concurso material com art. 21 do Decreto lei 3688/41, referente aos autos de Ação Penal n.º 
00316036420198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo 
presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta 
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não 
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 
Palmas - TO, aos 02/08/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, ESTAGIÁRIO, Mat. 357706. Juiz de Direito digitei e 
subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
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EDITAL Nº 3306488 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00012807620198272729 
DENUNCIADO: REGINALDO NASCIMENTO 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado REGINALDO NASCIMENTO, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de Santa Inês-MA, nascido em 
25.08.1980, filho de Maria do Socorro Nascimento, inscrito no RG n. 1200762 SSP-TO e CPF n. 002.014.023- 19, para tomar 
ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do  artigo 147 c/c 
artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, inciso II da Lei 11.340/2006, referente aos autos de Ação 
Penal n.º 00012807620198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO 
pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta 
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não 
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 
Palmas - TO, aos 02/08/2021. Eu, Lucas Vinicius Pereira da Silva, Estagiário, Mat. 357706. Estagiário digitei. Dr. Antiógenes 
Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 3305949 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00329362220178272729 
Denunciado: JOAO DA SILVA SOUSA 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00329362220178272729, tendo como 
Denunciado JOÃO DA SILVA SOUSA, brasileiro, natural de Imperatriz-MA, Montador, nascido aos 01/12/1982, união estável, 
filho de Jose da Silva Sousa e de Joselina da Silva, inscrito no RG sob n°697046 SESP/Polícia Civil/TO, E como o denunciado 
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua 
parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva 
estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que 
lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem 
custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. CONSIDERANDO A NÃO 
PARTICIPAÇÃO DA DEFESA E DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA, INTIMEM-SE A DEFESA, O DENUNCIADO E A(S) 
OFENDIDA(S) OU REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) e havido o trânsito em julgado sem alteração, ARQUIVEM-SE, ficando em 
tal hipótese autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios 
de informações criminais, no que couber. Publicada em audiência, com os presentes intimados, no caso a ACUSAÇÃO. Registre-
se em pasta própria para tal finalidade. JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A RESPEITO, NO 
QUE COUBER. Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos.. Palmas, 02 
de OUTUBRO de 2021. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o 
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 02/08/2021. Eu, LUCAS 
VINICIUS PEREIRA DA SILVA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz 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): SORAIA DE SOUSA CIRILO - 
CPF/CNPJ Nº 04866039116, 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$ 149,33 (cento e 
quarenta e nove reais e trinta e três centavos)???????. Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0005634-
57.2018.8.27.2737 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 
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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): FRANCISCA CRISTIANE 
COELHO ALMEIDA RODRIGUES - CPF/CNPJ Nº 69581932100, 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$ 74,87 (setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)???????. Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL  -  Autos: 0005597-93.2019.8.27.2737 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 _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO, 03 de Agosto de 2021. 
 

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 LUZINETE SANTOS DA CRUZ, CNPJ/CPF nº 
84886676120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0006716-55.2020.8.27.2737 - Chave: 455361164420, 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$ 242,28 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e 
oito centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de JILDEMAR DA COSTA SOUSA, CNPJ/CPF nº 
88815196234, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0011402-61.2018.8.27.2737 - Chave: 106330429018, 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$ 2.527,56 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e 
cinquenta e seis centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, 
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, 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 DIMAS GOMES, CNPJ/CPF nº 06407266823, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de Execução Fiscal nº 
0003142-92.2018.8.27.2737 - Chave: 854438450518, 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$ 152,93, 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 ADENIS DE ARAÚJO FERREIRA, CNPJ/CPF nº 
03516844175, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0003776-88.2018.8.27.2737 - Chave: 199603655618, 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$ 65,37 (sessenta e cinco reais e trinta 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. 
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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 SIMÁRIA DE SOUZA RODRIGUES, CNPJ/CPF nº 
01496229100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0010916-08.2020.8.27.2737 - Chave: 429467580620, 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$ 34.262,50, 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 MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
37082264291, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0004639-44.2018.8.27.2737 - Chave: 988434883818, 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$ 12,74 (doze reais e setenta e quatro centavos), para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, 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 RAIMUNDO NONATO COELHO SOUSA, 
CNPJ/CPF nº 19371047100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
Ação de Execução Fiscal nº 0009366-85.2014.8.27.2737 - Chave: 144428971914, 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$ 975,92 (novecentos e setenta e cinco 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. 
 
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 IGOR ALENCAR FERREIRA, CNPJ/CPF nº 
03951924128, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0006189-40.2019.8.27.2737 - Chave: 664514951119, 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$ 472,17 (quatrocentos e setenta e dois reais e dezessete 
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 VALNEI BEZERRA LIRA, CNPJ/CPF nº 
60157941191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0005612-96.2018.8.27.2737 - Chave: 342299530918, 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$ 240,49 (duzentos e quarenta reais e quarenta e nove 
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 LUSENI RIBEIRO GUEDES, CNPJ/CPF nº 
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75938260159, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0005012-41.2019.8.27.2737 - Chave: 659737914619, 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$ 345,95 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e 
cinco 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. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0006835-50.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOYCE DE SOUSA OLIVEIRA, 
CNPJ/CPF nº 03359392108, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 23 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0009224-08.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUCIENE COELHO SANTOS, 
CNPJ/CPF nº 66340594115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 18 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0010595-41.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARCOS LUIZ FERREIRA 
FERNANDES, CNPJ/CPF nº 72229810634, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 38 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
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acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
5005068-96.2013.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de KLEITON GONÇALVES DE 
MIRANDA, CNPJ/CPF nº 71046640178, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 78 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0003590-65.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ONILSON PAIVA NUNES, 
CNPJ/CPF nº 35088532172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 42 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0010952-21.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de PATRICIA BRITO NOLETO, 
CNPJ/CPF nº 99671832172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 38 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
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pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0011464-04.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de YURI JOSÉ OLIVEIRA, 
CNPJ/CPF nº 02598904133, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada.Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos.Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica.Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial.Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0006932-16.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LAITA SOARES DA SILVA 
CASTRO, CNPJ/CPF nº 43951040106, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 29 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0008390-68.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MAYANA AMARAL 
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MONTEIRO, CNPJ/CPF nº 01928339107, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 16 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada.Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.Ante o princípio da causalidade e 
considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já 
fixados.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos.Sentença válida se inserida na data 
da assinatura eletrônica.Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação 
judicial.Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0008790-19.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de OLGA MARIA DA SILVA 
OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 55721435100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada.Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.Ante o princípio da causalidade e 
considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já 
fixados.Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos.Sentença válida se inserida na data 
da assinatura eletrônica.Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação 
judicial.Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004726-97.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de EDIVANIA MARIA DE SOUSA 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 80682910163, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 29 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais 
e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-
TO, data certificada pelo sistema. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

2ª Vara Cível 
  

Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Secretaria Unificada das Varas 
Cíveis da Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: 63 3218-4569 - http://www.tjto.jus.br - Email: 
seci@tjto.jus.br 
  
MONITÓRIA Nº 0033824-54.2018.8.27.2729/TO 
  
AUTOR: ANTONIO AMIRTON TEIXEIRA DE LIMA 
RÉU: KELLY CRISTINA LINS DA SILVA 
RÉU: CAFE LEÃO DOURADO LTDA 
  

EDITAL Nº 2905552 
  

Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO, ___/____/2021. 
__________________Porteira dos auditórios. 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

José Maria Lima, Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª 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 KELLY 
CRISTINA LINS DA SILVA e CAFE LEÃO DOURADO LTDA, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0033824-54.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 9.120,07 
REQUERENTE: ANTONIO AMIRTON TEIXEIRA DE LIMA 
REQUERIDO: KELLY CRISTINA LINS DA SILVA e CAFE LEÃO DOURADO LTDA 
FINALIDADE: CITAR a requerida KELLY CRISTINA LINS DA SILVA, CPF: 69174091115 e CAFE LEÃO DOURADO LTDA, 
CPNJ: 14606135000100,  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: " Cite-se por edital, com prazo de 30(trinta dias). Decorrido o prazo para defesa sem que haja manifestação da 
parte demandada, nomeio, desde já, o(a) Defensor(a) Público(a) atuante neste juízo para patrocinar a defesa da executada, na 
condição de curador especial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. José Maria Lima, Juiz de Direito" 
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas, 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.  
Documento eletrônico assinado por JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2905552v2 e do código 
CRC c7bd619f. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JOSE MARIA LIMA 
Data e Hora: 8/6/2021, às 9:57:53  
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
Portaria Nº 1886, de 03 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, até 01 de outubro de 2021, os efeitos da Portaria nº 1730/2021, de 15 de julho de 2021, que constituiu Grupo 
de Trabalho para atualizar a  Instrução Normativa nº. 5 de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico 
- e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1889, de 03 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Resolução nº 23, de 27 dias do mês de julho de 2021, que instituiu o Comitê de Governança de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (CGTIC) no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e dá outras providências; 
CONSIDERANDO as deliberações constante no SEI nº 21.0.000003355-0. 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Designar os membros do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), segundo o art. 
3º, da Resolução/TJTO nº 23, de 27 dias do mês de julho de 2021: 
I – Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, Presidente do Tribunal de Justiça e do CGTIC; 
II – Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça, membro; 
III – Juiz de Direito, Dr RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO,? coordenador do CGTIC; 
IV - Juiz Auxiliar da Presidência, DR MANUEL DE FARIAS REIS NETO, membro; 
V –  Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, DR. RONICLAY ALVES DE MORAIS?, membro; 
VI - Diretor-Geral, JONAS DEMOSTENE RAMOS, membro; 
VII - Coordenador de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos, JOÃO ORNATO BENIGNO BRITO, membro; 
VIII - Diretor de Tecnologia da Informação, ERNANDES RODRIGUES DA SILVA, membro; 
IX - Diretor de Gestão de Pessoas, ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, membro; 
X – Diretor Judiciário, WALLSON BRITO DA SILVA, membro; e 
XI – Diretora Executiva da ESMAT, ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PRETTO, membro. 
§1º Fica designada a servidora Alice Carla de Sousa Setubal como secretária do Comitê. 
§2º Outras unidades e servidores (as) do Poder Judiciário do Tocantins poderão auxiliar o Comitê, a depender de convocação do 
Presidente. 
Art. 2º Revoga a Portaria nº 567/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 08 de março de 2021. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1065/2021, de 03 de agosto de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Marcio Soares da Cunha, matrícula nº 290347, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 02 a 31/08/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1066/2021, de 03 de agosto de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Nely Alves da Cruz, matrícula nº 28753, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 04/08 a 02/09/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1067/2021, de 03 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Fabiano Goncalves Marques, matrícula nº 291246, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 02 a 31/08/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1068/2021, de 03 de agosto de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado João Alberto Mendes Bezerra Junior, matrícula nº 352444, relativas ao 

exercício de 2021, marcadas para o período de 09/09 a 08/10/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de 
interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1069/2021, de 03 de agosto de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Milton Lamenha de Siqueira, matrícula nº 127261, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 01 a 30/09/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

Termos de homologação 
 

PROCESSO 21.0.000002638-4 

INTERESSADO DTINF, DASR, DMSU 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 44, de 2 de agosto de 2021 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a renovação e aquisição de licença 
de solução corporativa de antivírus Kaspersky Endpoint Security – Versão Business Select, incluindo atualizações e suporte 
técnico, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, em atendimento às demandas 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, ACOLHO as sugestões propostas pelo Senhor 
Diretor Geral (evento 3830855) e considerando-se a manifestação da ASJUADMDG (evento 3830849), HOMOLOGO o Pregão 
39/2021 - SRP à empresa QUALITEK TECNOLOGIA LTDA,  CNPJ 10.224.281/0001-10, quanto aos itens 1 e 2, no valor de R$ 
377.100,00 (trezentos e setenta e sete mil e cem reais),  tudo conforme os itens mencionados Ata da Sessão e Resultado por 
fornecedor (eventos 3813934 e 3813904). 
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 da ata de registro de preços/instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
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Concomitante, à DMSU/DTINF para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Recomendações 

Recomendação Nº 8 - CGJUS/ASJECGJUS 
  
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral da Justiça é órgão de fiscalização, controle e orientação dos serviços ofertados 
pelas serventias extrajudiciais em todo o Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO que os notários e registradores são particulares delegatários dos serviços públicos (art. 236 da CF); 
CONSIDERADO que os notários e registradores têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na 
serventia (art. 28 da Lei nº 8.935/1994), a título de retribuição pelos serviços prestados, que serão pagos pelo interessado no ato 
do requerimento ou no da apresentação do título (art. 14 da Lei nº 6.015/1973); 
CONSIDERANDO que o art. 98, IX, do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça abarque os 
emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência de prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial 
necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido; 
CONSIDERANDO o crescente número de pessoas que comparecem às serventias extrajudiciais com decisões judiciais que 
estabelecem a gratuidade da justiça; 
CONSIDERANDO que o ato jurisdicional de concessão da justiça gratuita tem repercussão direta nas receitas públicas da 
administração do Poder Judiciário, tornando-se um ato "sui generis" de isenção tributária; 
CONSIDERANDO que a Lei estadual nº 3.408, de 28 de dezembro de 2018, prescreve as hipóteses de isenção dos 
Emolumentos e demais despesas aos reconhecidamente pobres, que atendem aos demais requisitos da legislação específica; 
CONSIDERANDO que o ato jurisdicional de deferimento do pedido de concessão da justiça gratuita deve estar circunscrito, 
quanto aos seus efeitos, às hipóteses legais para sua concessão; 
CONSIDERANDO que a concessão de gratuidade de justiça deve ser precedida de análise criteriosa das condições do 
requerente deste benefício e ser tratada pelos magistrados como medida excepcional; 
CONSIDERANDO que a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade, podendo o juiz determinar que a 
parte comprove, efetivamente, possuir a necessidade alegada, frente às circunstâncias do caso concreto; 
CONSIDERANDO o dever de motivação das decisões judiciais imposto pela CF/88; 
CONSIDERANDO que, na imensa maioria, tais decisões não discriminam se a extensão da gratuidade deferida em juízo abarca 
os emolumentos devidos aos notários e registradores; 
CONSIDERANDO que a gratuidade da justiça pode ser deferida total ou parcialmente, em relação a algum ou a todos os atos 
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 
procedimento, nos termos do § 5º do art. 98 do CPC; 
CONSIDERANDO que a concessão da gratuidade sob os emolumentos, além de acarretar ônus ao Registrador, que vê 
prejudicada sua única fonte de renda e custeio dos serviços, também afeta as verbas destinadas ao poder público (ISS, IRPF, 
TFJ, FUNCIVIL, FUNCESE), acarretando em cadeia diminuição de investimentos que seriam empregados em serviços públicos; 
CONSIDERANDO o papel orientador da Corregedoria-Geral da Justiça, que abarca a gestão dos serviços judiciais e 
extrajudiciais; 
CONSIDERANDO as deliberações contidas nos processos SEI nº 19.0.000038030-2. 
RESOLVE: 
RECOMENDAR aos Juízes de Direito do Estado do Tocantins que: 
a) quando houver o deferimento parcial da gratuidade da justiça (§ 5º do art. 98 do Código de Processo Civil) discriminar na 
decisão que a concede, se ela abrangerá ou não os emolumentos cartorários necessários para a efetivação da decisão judicial. 
b) quando da expedição dos ofícios para cumprimento dos seus atos, façam constar que o ato a ser praticado pelo notário ou 
registradores encontra-se acobertado pelos benefícios da justiça gratuita. 
Publique-se. 
  

Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1196/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95201 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, 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 04/08/2021 a 04/08/2021, com a finalidade de realização de conduta de depoimento especial, 
determinado no processo 0001250-53.2019.827.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1197/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95200 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, 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 03/08/2021 a 03/08/2021, com a finalidade de realização de conduta de depoimento especial, 
determinado no processo 0001333-69.2019.827.2725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1198/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95199 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Araguacema-TO, no período de 22/07/2021 a 23/07/2021, com a finalidade de realizar de entrevista de depoimento Especial, 
determinado no processo 0002035-44.2020.8.27.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1199/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/94975 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Odair Giraldin, Matrícula 362595, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Miracema do Tocantins-TO, no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, com a finalidade de realizar Perícia Antropológica, conforme 
Ofício n. 3116948, 1ª Vara Criminal da Comarca de Miracema, Desp. n. 43640/DIGER e a Ordem de Serviço n. 2871/2021, 
conforme SEI 21.0.000016727-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1200/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95205 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Caroline Oliveira Melo, Matrícula 361971, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Distrito do 
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Município de Origem-TO, no período de 12/08/2021 a 12/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0011373-64.2020.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1201/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95204 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jannaina Araujo de Oliveira Cardelichio, Matrícula 356687, 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 
Zona Rural-TO, no período de 09/08/2021 a 09/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0014244-33.2021.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1202/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95203 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Amanda Paula Dias Xavier de Oliveira, Matrícula 355713, 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 Paraiso do 
Tocantins-TO para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 02/08/2021 a 02/08/2021, com a finalidade de realizar estudo 
pedagógico, determinado no processo 0001227-21.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1203/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95202 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lidiane Ribeiro da Silva, Matrícula 355708, 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 Dianopolis-TO para Almas-TO, no 
período de 09/08/2021 a 09/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000088-
95.2019.827.2701.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1204/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95121 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Bruno Brito Mota, Matrícula 358961, 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 29/07/2021 a 
30/07/2021, com a finalidade de realizar escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio Felipe, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, 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 
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determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
29/07/2021 a 30/07/2021, com a finalidade de realizar escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina 
Maria Sampaio Felipe, conforme SEI 21.0.000004355-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1205/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95174 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Renato Sousa Martins, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 354116, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 03/08/2021 a 
03/08/2021, com a finalidade de protocolizar documentação de habilitação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 
de Porto Nacional TO anexo I TJTO, conforme disposto no SEI 21.0.000018853-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1206/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95116 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Gilmar Alves dos Santos, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 115957, o valor de R$ 
1.259,58, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
01/08/2021 a 07/08/2021, com a finalidade de realizar inventário patrimonial da Comarca de Wanderlândia, tendo em vista a 
proximidade de conclusão da reforma do prédio que a abriga, conforme SEI 21.0.000018521-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1207/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95197 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, Matrícula 992607, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Cristalandia-TO, no período de 03/08/2021 a 04/08/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0000667-98.2019.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1208/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95198 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-
TO, no período de 26/07/2021 a 26/07/2021, com a finalidade de realizar de entrevista de depoimento especial 0013686-
71.2020.827.2737.  
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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 1209/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95252 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ironete Torres de Sousa, Matrícula 990349, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Itapora do Tocantins-
TO, no período de 30/07/2021 a 30/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000641-
35.2021.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1210/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95111 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Gilvan Ferreira da Silva, Matrícula 352299, o valor de R$ 654,46, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 04/08/2021 a 07/08/2021, 
com a finalidade de realizar a segurança em Júri no Fórum de Araguaína - TO, conforme solicitado pela referida comarca, de 
acordo com SEI 21.0.000002061-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Bruno Brito Mota, Matrícula 358961, o valor de R$ 654,46, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 04/08/2021 a 07/08/2021, 
com a finalidade de realizar a segurança em Júri no Fórum de Araguaína - TO, conforme solicitado pela referida comarca, de 
acordo com SEI 21.0.000002061-0.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO João Lucas Fontoura de Oliveira , Matrícula 362357, o valor de R$ 654,46, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 04/08/2021 a 
07/08/2021, com a finalidade de realizar a segurança em Júri no Fórum de Araguaína - TO, conforme solicitado pela referida 
comarca, de acordo com SEI 21.0.000002061-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1211/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95193 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nathanne Ribeiro Saraiva Barbosa, Matrícula 358326, 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 02/08/2021 a 02/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00089969620208272737.  

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 1212/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95194 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elainy Maria da Silva Menêzes, Matrícula 358320, 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 04/08/2021 a 04/08/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, 
determinado no processo 0001415-14.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1213/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95192 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thays Marques da Silva, Matrícula 356232, 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 Paraiso do Tocantins-TO para 
Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 07/08/2021 a 07/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0002571-37.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1214/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95208 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 03/08/2021 a 
03/08/2021, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra do novo Fórum da Comarca de Paraíso, conforme SEI 
19.0.000007413-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000017982-2 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02596 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Instituto Eneagrama Shalom SS ME 
CNPJ: 18.648.716/0001-65                 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar o curso "Ser Pai à Luz do Eneagrama" para magistrados 
e servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade EAD, no dia 3 de agosto de 2021.    
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (Cinco 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. 
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DATA DA EMISSÃO: 28 de julho de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 16.0.000007386-9 
CONTRATO Nº. 84/2016 
LOCATÁRIO: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
LOCADOR: Domingos Batista Rocha 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o reajuste do Contrato nº. 84/2016, conforme previsto na Cláusula Terceira do 
Quinto Termo Aditivo evento 3643373, pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) - IBGE, acumulado no período de junho de 2020 a maio de 2021, com fulcro no § 8º do art. 65 da Lei 
nº. 8.666/93. 
O reajuste é de 8,055900%, aplicado a partir do dia 22/06/2021, acrescendo ao valor mensal à quantia de R$ 107,62 (cento e 
sete reais e sessenta e dois centavos), passando o valor mensal de R$ 1.335,92 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais e 
noventa e dois centavos), para R$ 1.443,54 (um mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 108/2019 
PROCESSO 19.0.000019225-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Amanda Evem Sena Cristo 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 108/2019, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Amanda Evem Sena Cristo, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 
3797815, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar, cidade e comarca para prestação de serviços 
na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Município de Porto 
Nacional; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Município de Palmas. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 108/2019, aos Autos 
Administrativos 19.0.000019225-5, bem como as disposições do Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do 
Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 
de maio de 2019 e, subsidiariamente no que couber pela Lei nº. 8.666/1993. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2021. 
  
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 20.0.000001999-3 
CONTRATO Nº. 132/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: ISM Engenharia - Ltda 
OBJETO: Alteração do item 9.7, da Cláusula Nona do Contrato nº 132/2020, firmado com a empresa ISM Engenharia - Ltda, em 
virtude da solicitação da Contratada quanto à alteração dos dados bancários. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 21.0.000016245-8 
CONTRATO Nº. 173/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Marcelo Vitor Petrazzini - ME 
OBJETO: Alteração do item 7.1, da Cláusula Sétima do Contrato nº 173/2021, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins e a empresa Marcelo Vitor Petrazzini - ME, conforme Despacho nº 46129/2021 - ORCDIFIN, evento 3814408, 
Informação nº 23982/2021 - SEOFIN, evento 3813976 e Detalhamento Dotação nº 359, evento 3814403, 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: 050100 - Tribunal de Justiça 
Classificação Orçamentária: 05010.02.061.1145.2181 
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Natureza da Despesa: 44.90.52 
Fonte do Recurso: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 302/2020 
PROCESSO 20.0.000025449-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria Nilda Alves de Sousa 
OBJETO: Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 302/2020, firmado 
entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Maria Nilda Alves de Sousa, em virtude da solicitação da Credenciada, 
evento 3815398, quanto à mudança da cidade que compõe o Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do 
Tocantins para prestação de serviços na especialidade de serviço social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de 
Brasilândia do Tocantins; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de 
Colinas do Tocantins. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 302/2020, aos Autos 
Administrativos 20.0.000025449-6, bem como as disposições do Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do 
Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 
de maio de 2019 e, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/1993. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 21.0.000012273-1 
CONTRATO Nº 186/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Sven Matthias Froehlich Archangelo - ME 
OBJETO: Contratação de empresa para ministrar o curso Comunicação Não Violenta – Turmas I e II, para magistrados 
coordenadores dos Cejuscs Polos, servidores do Nupemec, servidores dos Cejuscs, facilitadores da Justiça Restaurativa e 
conciliador/mediador dos Cejuscs. 
VALOR: O valor do presente Instrumento é de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais). 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1169.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 86/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2020 
PROCESSO 21.0.000000423-2 
CONTRATO Nº 196/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Pinheiro e Gasparin - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de arranjos decorativos de flores naturais, para atender às 
necessidades dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com prestação dos serviços no município 
de Palmas. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é de R$ 46.496,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura, ficando a vigência adstrita ao crédito 
orçamentário conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
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FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 64/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021 
PROCESSO 21.0.000016185-0 
CONTRATO Nº 182/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: BEH Soluções - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem de equipamento energia 
fotovoltaica ON-GRID. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), compreendendo todas 
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos serviços e dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2021. 
  
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 64/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2021 
PROCESSO 21.0.000016187-7 
CONTRATO Nº 192/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Ferpam Comércio de Ferramentas Parafusos e Máquinas - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem de equipamento energia 
fotovoltaica ON-GRID. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 93.996,00 (noventa e três mil, novecentos e noventa e seis reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos serviços e dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 27 de julho de 2021. 
  
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2021 
PROCESSO 21.0.000016858-8 
CONTRATO Nº 188/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Kamylla Sousa Moreira – ME 
OBJETO: Aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica do Centro de Comunicação 
Social - CECOM. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), compreendendo todas as despesas e 
custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
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NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2021 
PROCESSO 21.0.000016858-8 
CONTRATO Nº 188/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Kamylla Sousa Moreira – ME 
OBJETO: Aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica do Centro de Comunicação 
Social - CECOM. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais), compreendendo todas 
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 59/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2020 
PROCESSO 20.0.000021714-0 
CONTRATO Nº 185/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Prisma Comércio Varejista e Atacadista - EIRELI 
OBJETO: Aquisição de equipamentos e suprimentos audiovisuais, para atendimento das necessidades do Centro de 
Comunicação Social - CECOM. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 11.588,49 (onze mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e 
nove centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 82/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2020 
PROCESSO 21.0.000001036-4 
CONTRATO Nº 194/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: MCR Sistemas e Consultoria - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender às 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 14.107,00 (quatorze mil cento e sete reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo no prazo de garantia e de subscrições dos softwares. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021 
PROCESSO 21.0.000016227-0 
CONTRATO Nº 172/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Ink Informática Reparação e Manutenção de Impressoras - Ltda 
OBJETO: Aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 31.126,90 (trinta e um mil cento e vinte e seis reais e noventa 
centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 e 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2021 
PROCESSO 21.0.000016877-4 
CONTRATO Nº 187/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: K.M.L.R Pinheiro Informática – EPP 
OBJETO: Aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica do Centro de Comunicação 
Social - CECOM. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 17.053,00 (dezessete mil e cinquenta e três reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 22/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021 
PROCESSO 21.0.000016865-0 
CONTRATO Nº 189/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Ink Informática Reparação e Manutenção de Impressoras - Ltda 
OBJETO: Aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica do Centro de Comunicação 
Social - CECOM. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 17.151,73 (dezessete mil cento e cinquenta e um reais e setenta e 
três centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
E 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 21.0.000015895-7 
CONTRATO Nº 180/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Lex Editora S.A 
OBJETO: Aquisição de assinatura anual para acesso ao produto online PLATAFORMA DE PESQUISA ONLINE MAGISTER 
NET E BIBLIOTECA VIRTUAL DAS REVISTAS ESPECIALIZADAS, a fim de integrar o acervo da Biblioteca da Escola Superior 
da Magistratura Tocantinense – ESMAT. 
VALOR: O valor da assinatura, por 12 (doze) meses, é de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais). 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.2181 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 119/2020 
PROCESSO 19.0.000039316-1 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: A3E Projetos Ltda - ME 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto deste Aditivo o acréscimo do percentual de 25% sobre o valor inicial do 
Contrato nº 119/2020, conforme Despacho nº 42378/2021/DIVENG, evento 3787216, com fulcro no item 1.4, da Cláusula 
Primeira do Instrumento contratual e no § 1º do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
Fica acrescido o percentual de 25% sobre o valor inicial do Contrato nº. 119/2020, que corresponde à quantia de R$ 84.505,93 
(Oitenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e noventa e três centavos), para atender às demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, conforme Despacho nº 42378/2021/DIVENG, evento 3787216. 
O valor global do Contrato nº 119/2020, após o acréscimo, passará de R$ 338.023,71 (trezentos e trinta e oito mil, vinte e três 
reais e setenta e um centavos), para R$ 422.529,64 (quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e 
quatro centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021 
PROCESSO 19.0.000032546-8 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Elis Construções, Terraplanagem e Transporte Ltda - ME 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo a prorrogação da vigência do Contrato nº 7/2021, por mais 
60 (sessenta) dias, conforme Despacho nº 40620/2021, evento 3773653, perfazendo um total de 210 (duzentos e dez) dias. 
DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2021 
PROCESSO 20.0.000013163-7 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Isolacustic Soluções Acústicas - Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 
Constituem objetos do presente Termo Aditivo o acréscimo do percentual de 34,62% sobre o valor inicial do Contrato nº 18/2021, 
bem como a prorrogação da vigência do referido Contrato por mais 60 (sessenta) dias. 
DA PRORROGAÇÃO: 
As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Contrato nº 18/2021 por mais 60 (sessenta) dias, conforme 
Memorando nº 1510/2021, evento 3786075, perfazendo um total de 180 (cento e oitenta) dias. 
DO ACRÉSCIMO: 
Fica acrescido o percentual de 34,62% sobre o valor inicial do Contrato nº. 18/2021, que corresponde à quantia de R$ 
346.157,77 (trezentos e quarenta e seis mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), para atender às demandas 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme Memorando nº 1510/2021, evento 3786075. 
O valor global do Contrato nº 18/2021, após o acréscimo, passará de R$ 999.992,00 (novecentos e noventa e nove mil 
novecentos e noventa e dois reais), para R$ 1.346.149,77 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e nove 
reais e setenta e sete centavos). 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas com a execução do objeto deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária consignada: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 198/2019 
PROCESSO 19.0.000007413-9 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Coceno Construtora Centro Norte – Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 
Constituem objetos do presente Termo Aditivo a supressão do percentual de 5,39%, e o acréscimo do percentual de 23,85% 
sobre o valor inicial atualizado do Contrato nº 198/2019, bem como a prorrogação da vigência do referido Contrato por mais 60 
(sessenta) dias. 
DA PRORROGAÇÃO: 
As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Contrato nº 198/2019 por mais 60 (sessenta) dias, conforme 
Despacho nº 43666/2021, evento 3795599, perfazendo um total de 630 (seiscentos e trinta) dias. 
DA SUPRESSÃO E DO ACRÉSCIMO: 
Fica suprimido o percentual de 5,39% sobre o valor inicial atualizado do Contrato nº 198/2019, que corresponde à quantia de R$ 
503.571,43 (quinhentos e três mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos). 
Acresce-se o percentual de 23,85% sobre o valor inicial atualizado do Contrato nº. 198/2019, que corresponde à quantia de R$ 
2.229.162,69 (dois milhões, duzentos e vinte e nove mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos). 
O valor global do Contrato nº 198/2019, após a supressão e o acréscimo, passará de R$ 9.347.048,77 (nove milhões, trezentos e 
quarenta e sete mil quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), para R$ 11.072.640,03 (onze milhões, setenta e dois mil 
seiscentos e quarenta reais e três centavos). 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas com a execução do objeto deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária consignada: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 137/2017 
PROCESSO 17.0.000008818-8 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Claro S.A 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação nº 137/2017, por mais 12 (doze) meses, e o reajuste conforme previsto na Cláusula 
Nona do Instrumento contratual. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5015 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2021 47 

 

 
 

DA PRORROGAÇÃO: 
As Partes acima qualificadas ajustam à prorrogação da vigência do Contrato nº 137/2017 por mais 12 (doze) meses, ou seja, 
pelo período de 16/09/2021 a 15/09/2022, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DO REAJUSTE: 
Fica reajustado o Contrato nº. 137/2017, pelo índice IST – Índice de Serviços de Telecomunicações, acumulado no período de 
maio/2020 a maio/2021 no percentual de 17,98%. 
O valor global do Contrato nº 137/2017 após o reajuste, passará para R$ 34.349,04 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e 
nove reais e quatro centavos), pelo período de 12 (doze) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2018 
PROCESSO 18.0.000008987-3 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Qualyteam Sistemas de Informática Ltda - EPP 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 139/2018 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo 
período de 13/09/2021 a 12/09/2022, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSO: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2021 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2021 
PROCESSO 20.0.000024068-1 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Lejob Negócios e Comércios - Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto do presente Aditivo o acréscimo do percentual de 15.6626506% sobre o valor 
inicial do Contrato nº 40/2021, conforme Despacho nº 41735/2021/DIVENG, evento 3782112, com fulcro no item 1.4, da Cláusula 
Primeira do Instrumento contratual e no § 1º do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
DO ACRÉSCIMO: 
Fica acrescido o percentual de 15.6626506% sobre o valor inicial do Contrato nº. 40/2021, que corresponde à quantia de R$ 
44.785,00 (quarenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais), para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, conforme Despacho nº 41735 /2021/DIVENG, evento 3782112. 
O valor global do Contrato nº 40/2021, após o acréscimo, passará de R$ 285.935,00 (duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e 
trinta e cinco reais), para R$ 330.720,00 (trezentos e trinta mil setecentos e vinte reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 27 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 9/2021 
PROCESSO 19.0.000039588-1 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Menezes Ind. e Com. Ltda – ME 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 
Constituem objetos do presente Termo Aditivo o acréscimo do percentual de 21,46% sobre o valor inicial do Contrato nº 9/2021, 
bem como a prorrogação da vigência do referido Contrato por mais 30 (trinta) dias. 
DA PRORROGAÇÃO: 
As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Contrato nº 9/2021 por mais 30 (trinta) dias, conforme 
Despacho nº 44509/2021, evento 3801573, perfazendo um total de 180 (cento e oitenta) dias. 
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DO ACRÉSCIMO: 
Fica acrescido o percentual de 21,46% sobre o valor inicial do Contrato nº. 9/2021, que corresponde à quantia de R$ 96.004,88 
(noventa e seis mil quatro reais e oitenta e oito centavos), para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, conforme Despacho nº 44509/2021, evento 3801573. 
O valor global do Contrato nº 9/2021, após o acréscimo, passará de R$ 447.311,80 (quatrocentos e quarenta e sete mil trezentos 
e onze reais e oitenta centavos), para R$ 543.316,68 (quinhentos e quarenta e três mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e 
oito centavos). 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas com a execução do objeto deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária consignada: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2019 
PROCESSO 19.0.000032778-9 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Fênix Assessoria & Gestão Empresarial - Ltda 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a repactuação do Contrato nº 204/2019, conforme estabelecido na Cláusula 
Décima? Sexta – da Repactuação, conforme disposições da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2021 – registro no MTE: 
TO000011/2021, evento 3712003, do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação Ambiental e Pública 
do Estado do Tocantins – SINTECAP/TO, de acordo com o Memorando DSG nº 1188/21021, evento 3712034, bem como na 
Planilha de Custo e Formação de Preços evento 3712029. 
DA REPACTUAÇÃO: Com a repactuação o valor mensal do contrato nº 204/2019, passará de R$ 43.510,22 (quarenta e três mil 
quinhentos e dez reais e vinte e dois centavos), para R$ 45.510,79 (quarenta e cinco mil quinhentos e dez reais e setenta e nove 
centavos), concernente a 13 (treze) postos de trabalhos 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris? 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 10/2021 
PROCESSO: 20.0.000027149-8 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA: Secretaria da Cidadania e Justiça 
OBJETO: Doação de bens em Conformidade com os Artigos 47 e 54 da Portaria nº. 145/2011, o artigo 17, inciso II, alínea “a”, da 
Lei nº 8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 270/2021 
PROCESSO 21.0.000017784-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Luzivan Alves de Aguiar 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2021. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1058/2021, de 02 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ITACAJÁ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor NELSON MANOEL DA PAIXAO, matrícula nº 103281, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 02 a 06/08/2021, a partir de 02/08/2021 até 06/08/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 a 07/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Luciana Costa Aglantzakis 
Diretora do Foro Substituta 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1059/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor DAVI RIBEIRO PIRES, matrícula nº 40181, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 03/08 a 01/09/2021, a partir de 03/08/2021 até 01/09/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 466/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora CELIA REGINA OLIVEIRA SALES BARBOSA, matrícula nº 46163, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA 
CÍVEL, no período de 16/07/2021 a 30/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95239; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

62755 WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 16/07/2021 à 30/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 467/2021, de 03 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
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outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LARA SANTOS DE CASTRO, 
matrícula nº 182742, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA 
CÍVEL, no período de 12/07/2021 a 10/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95232; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

205074 MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 19/07/2021 à 10/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 468/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora ADILMA AIRES PIMENTA DA SILVA RIBEIRO, matrícula nº 147645, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - 1ª VARA 
CÍVEL, no período de 02/08/2021 a 16/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95253; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354397 JOSE MARCOS TAVARES DE CASTRO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 02/08/2021 à 16/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
WILLIAM TRIGILIO DA SILVA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1060/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER, matrícula nº 62755, relativas ao período 
aquisitivo 2013/2014, marcadas para o período de 01 a 30/08/2021, a partir de 01/08/2021 até 30/08/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Marcello Rodrigues De Ataides 

Diretor do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1061/2021, de 03 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARISTELA AIRES JACOBINA, matrícula nº 147841, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 02 a 19/08/2021, a partir de 02/08/2021 até 19/08/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 18/04/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1062/2021, de 03 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ROSANGELA LEMOS DE ALMEIDA DA SILVA, matrícula nº 353060, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 03/08 a 01/09/2021, a partir de 03/08/2021 até 01/09/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/08 a 01/09/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1063/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ROSELI BOMTEMPO RIBEIRO, matrícula nº 61660, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 02 a 06/08/2021, a partir de 02/08/2021 até 06/08/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 04 a 08/04/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1064/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora TATYANA KELLY FOGGIA, matrícula nº 355075, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 02 a 31/08/2021, a partir de 02/08/2021 até 31/08/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 24/04 a 23/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1070/2021, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor DIEGO DA SILVA SARAIVA, matrícula nº 357282, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 03/08 a 01/09/2021, a partir de 03/08/2021 até 01/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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