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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ANANÁS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE DIAS  
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito, desta cidade e 
Comarca de Ananás/TO, na forma da Lei.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de INTIMAÇÃO com QUINZE DIAS, 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta respectiva Escrivania Cível, com Sede na Praça São Pedro, s/n, Ananás/TO, 
tramita os autos de 5000549-83.2013.827.2703- CHAVE: 518257017913, Ação de Execução Fiscal, proposta pela ESTADO DO 
TOCANTINS, em face de MOPEL COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA, sendo o objetivo deste INTIMAR o 
requerido MOPEL COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA, atualmente em lugar incerto e não sabido para 
tomar ciência da penhora, podendo ofertar embargos à execução fiscal, no prazo de 30 dias (art. 16, da LEF).  DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de ANANÁS/TO, aos 03 de agosto de 2021. Eu, ARINÉ MONTEIROP DE SOUSA LIMA, 
Diretora de Secretaria, digitei e conferi. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS Ação Penal n° 0014135-25.2020.8.27.2706. 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital CITAR o (a) acusado(a): ROMULO MENDES DE SOUSA, brasileiro(a), solteiro(a), nascido(a) no dia 
04/10/1998, em Araguaína-TO, Portador do RG Nº 974321 SSP/TO inscrito no CPF n° 028.339.601-66 , filho(a) de Ronildo 
Borges de Sousa e de Gislayne Mendes de Sousa , residente na Rua 04, nº 167, Bairro São João, o(a) qual foi denunciado(a) 
nas penas do Artigo 306, caput, da Lei nº. 9.503/97, nos autos da ação penal nº 0014135-25.2020.8.27.2706, e como está em 
lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para 
a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 30 de julho de 2021. Eu, Eliziane 
Paula Silveira, escrivã/técnica judiciária, digitei o presente. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 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): VALCIDES GAMA MORAIS - CPF/CNPJ n°: 025.261.401-10, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0019631-69.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
31.822,94 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), representada pela CDA 
n° 20190003233, 20190003234, 20190003237 datada de 07/2019 acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, 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. 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 04 dias do mês de agosto de 2021. Eu, KAREN BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 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): EDUARDO FERNANDES DE SOUZA - CPF/CNPJ n°: 047.748.681-91, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008294-
49.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
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importância de R$ 6.853,43 (seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), representada pela CDA n° 
20200008277, datada de 03/2020, 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;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 04 
dias do mês de agosto de 2021. Eu, KAREN BIASI DA COSTA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 3325805 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5001788-
55.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ARAGUAIA VIDEO LTDA, CPF nº 36.989.887/0001-
30, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar 
ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 68 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Destarte, com respaldo 
no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários advocatícios. Pautado no 
entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como corroborando com o 
princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das despesas processuais 
finais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente além de 
perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais.". 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 04 
dias do mês de agosto de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1895/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 04 de agosto de 2021 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
06/08/2021 à 13/08/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
  
R E S O L V E: 
  
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
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III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Deusamar Alves Bezerra, juiz de direito, titular do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 
de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 06/08/2021 às 11h59 do dia 13/08/2021. 
§ 1º. Fica designado o servidor Ronaldo Araújo Pereira, técnico judiciário, lotado(a) no 1º Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63) 99971-7727. 
§ 2º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Tatiana Correia Antunes, telefone (63) 99289-3500, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Diana da Cruz Campos Ferreira, telefone (63) 99220-6999, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de agosto do ano 
de dois mil e vinte e um (04/08/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

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: 0018951-50.2020.8.27.2706 
Acusado: A. G. DA .F. 
 Vítima: M. Z. DE. S. L. 
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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): M. Z. DE. S. L. , brasileira, 
divorciada, filha de Maria da Silva Zulmira, CPF n° 058.744.881- 46 e RG n° 1260209 SSP/TO, atualmente em local incerto ou 
não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: " ... Ante o 
exposto,  REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor da vítima neste feito ...".  Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, 26 de julho de 2021 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos Ação Penal, Processo nº0001134-77.2019.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a): HAROLDO DA SILVA ROCHA , brasileiro, casado, nascido aos 02/07/1962, inscrito no CPF sob o nº 264.438.481-
87, natural de Douradoquara/MG, filho de Nicolina da Silva Rocha, .Atualmente Em Local Incerto E Não Sabido, fica 
intimado(a)pelo presente sobre a designação de audiência de instrução e julgamento a se realizar no dia 10/08/2021 as 17:00HS, 
na sala de audiências do fórum local, por meio virtual, ficando, ainda,  ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu 
comparecimento. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e 
Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 5 de agosto de 2021. Eu JEFERSSON RODRIGO 
RODRIGUES PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº 0004711-71.2021.8.27.2722   , que a justiça pública move contra o 
(a) acusado OSEIAS DEMETRO BENEDITO, vulgo "metralha", brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em 24 de 
dezembro de 1997, natural de Porto Nacional/TO, filho de Luiz Demetro Goiano e Maria Dalva Benedita Marques, portador do 
RG n.° 1158.398 e CPF Ti.° 046.117.841-93, atualmente em local incerto e não sabido, fica intimado(a)pelo presente sobre a 
designação de audiência de instrução e julgamento a se realizar no dia 21/09/2021 às 14:00 HS, na sala de audiências do fórum 
local, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu comparecimento. Para conhecimento de todos é 
Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de 
Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 5 de agosto de 2021. Eu ESTER ALVES OLIVEIRA, Servidor da Secretaria, Vara 
Criminal, lavrei o presente.  
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL Nº 3323777 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: 
WENDELL RIBEIRO DA COSTA 
OBJETIVO: Citação dos requeridos do inteiro teor do autos nº 0000792-74.2021.8.27.2722, Ação Monitória que lhe move LUCAS 
JOAQUIM DA SILVA JÚNIOR, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 98218271104, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue 
anexa, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o débito ou oferecer embargos, sob pena de constituir-se de 
pleno direito o título de execução judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo. OBJETO: 2311. VALOR DA 
CAUSA de R$ 1.286,67. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que 
será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 04 de Agosto 2021. Eu, Rafael Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e 
assino. FABIANO GONCALVES MARQUES. Juiz de Direito. 
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2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do Réu FABIANO LOPES XAVIER, brasileiro, solteiro, ajudante de obras, natural de Gurupi-TO, nascido aos 
25.09.1988, filho de Albertina Lopes Xavier, CPF nº 040.173.201-04, 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, inciso II (mediante escalada) do Código Penal. 
 

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 0002140-30.2021.8.27.2722    
Chave do Processo nº 732589361321 
Denunciado: PAULO MARQUES DE SOUSA 
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 virem ou dele tiver 
conhecimento, que o presente edital com prazo de quinze (15) dias,  que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos de 
Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado PAULO MARQUES DE SOUSA, brasileiro, união estável, 
encarregadode serviços gerais, natural de Santa Izabel do Pará-PA, nascido aos02.07.1996, filho de Mariza Gonçalves Marques, 
inscrito no CPF n° 702.429.702-65, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo 129 §9° do 
Código Penalc/c as disposições da Lei n.º 11.340/06, seguindo o rito processual sumário,conforme disposto no artigo 394, § 1°, 
inc. II do Código de Processo 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, quinta-feira, 5 de agosto de 2021. Eu, Diane 
Perinazzo, Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0019142-26.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): JULIANA DO SOCORRO FURTADO PINHEIRO 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES, 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais, 
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JULIANA DO SOCORRO FURTADO PINHEIRO, brasileira, solteira, natural de 
Oiapoque-AP, nascida aos 11.03.1966, Filho de Júlio Costa de Almeida e Clarice Furtado Pinheiro, moradora de rua, costuma 
perambular pela Qd. Orla 14, Palmas/TO, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00191422620208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, por seu órgão de execução, no exercício da competência estabelecida no artigo 129, I, da Constituição Federal, 
com lastro nos autos de Inquérito Policial nº. 0032416- 28.2018.8.27.2729, vem, perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA 
em desfavor de: JULIANA DO SOCORRO FURTADO PINHEIRO, brasileira, solteira, natural de Oiapoque-AP, nascida aos 
11.03.1966, Filho de Júlio Costa de Almeida e Clarice Furtado Pinheiro, moradora de rua, costuma perambular pela Qd. Orla 14, 
nesta Capital, imputando-lhe os fatos delituosos a seguir narrados: Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 04 de 
setembro de 2018, por volta das 16h30min., na loja de Artesanato "Tudo Aqui", situada Av. Belo Horizonte, Praça Tarsício 
Machado, Distrito de Taquaruçu, nesta Capital, a denunciada JULIANA DO SOCORRO FURTADO PINHEIRO, tentou subtrair, 
para si, 01 (um) chaveiro de Capim Dourado, de propriedade da vítima Neuza Silva Gomes, não conseguindo concluir seu intento 
por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, a denunciada se opôs a 
execução de ato legal, mediante violência contra um dos policiais responsáveis para executá-lo, o condutor Regis dos Reis 
Guedes, causandolhe lesão corporal, conforme Laudo de Corpo de Delito nº. 02.2697.09.18, e ainda o desacatou, 
menoscabando-o, chamando-o de “desgraçado, macaco, ladrão”. Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, a vítima Neuza 
foi até loja de artesanato, da qual é associada, buscar umas etiquetas que seriam utilizadas no festival gastronômico, e lá 
presenciou quando a denunciada subtraiu um artesanato que estava exposto, e o colocou debaixo das vestes. Naquele 
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momento, a vítima Neuza conversou com a denunciada e pediu que a mesma devolvesse o artesanato, mas ele se negou, o que 
fez com que chamasse a Polícia Militar. Com a chegada da guarnição, a bolsa da denunciada foi revistada, sendo localizado um 
chaveiro feito de Capim Dourado, razão pela qual foi proferida voz de prisão a denunciada, a qual se alterou e passou a proferir 
palavras de baixo calão ao condutor da operação, o policial militar Regis dos Reis Guedes. E, não satisfeita, a denunciada ainda 
se opôs a determinação legal de ser conduzida à delegacia de Polícia, instante em que agrediu o Policial Regis dos Reis 
Guedes, lhe desferindo mordidas no braço, causando lesão. Eis a lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal nº 
02.2697.09.18: "várias pequenas feridas contusas, compatíveis como formato de "mordedura", localizadas no terço superior da 
região Posterior do 1º Quirodáctilo "polegar"". A denunciada foi presa, mas não foi possível interrogá-la, por causa de sua 
agitação. Assim agindo, a denunciada JULIANA DO SOCORRO FURTADO PINHEIRO incidiu nas condutas descritas no art. 
155, caput, e art. 329, c/c 331, na forma do art. 69, todos do CPB, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente 
DENÚNCIA, requerendo que, recebida, seja o denunciado citado para apresentar resposta à acusação, designada audiência de 
instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, interrogatório do réu e demais providências, seguindo-
se o feito até final sentença condenatória, com a fixação de indenização mínima por danos causados, na forma do art. 387, inc. 
IV, do Código de Processo Penal. Palmas/TO, 04/05/2020. Delveaux Prudente Júnior, Promotor de Justiça." "DESPACHO: O 
Ministério Público propôs denúncia em desfavor de JULIANA DO SOCORRO FURTADO PINHEIRO, imputando-lhe a prática dos 
crimes previstos nos artigos 155, caput, e 329, c/c 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, por fato ocorrido 
em 04 de setembro de 2018, na loja de Artesanato "Tudo Aqui", situada Av. Belo Horizonte, Praça Tarsício Machado, Distrito de 
Taquaruçu, nesta Capital. Em sua peça inicial, o Ministério Pública indica ainda que a acusada é moradora de rua e costuma 
perambular pela Qd. Orla 14, nesta Capital (evento 1). Em 07 de maio de 2020, o magistrado que conduzia o feito recebeu a 
denúncia, determinando a citação da ré para apresentar resposta à acusação (evento 4). Contudo, o oficial de justiça certificou 
nos autos que não foi possível citar a acusada por não ter localizado esta (evento 16). Na sequência, intimado, o Ministério 
Público requereu fosse providenciada a citação da ré via edital e, após o decurso do prazo de publicação deste na imprensa 
oficial, não comparecendo a acusada, pugnou pela aplicação do artigo 366, caput, do CPP, com a suspensão do prazo 
prescricional (evento 20). Ademais, após ser encaminhado ofício à Secretaria de Estado da Cidadania de Justiça do Tocantins, 
esta respondeu, por sua repartição competente, que não foi localizado registro de prisão atual em nome da acusada (evento 25). 
Joeirados. Decido. Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 
(quinze) dias." No caso em tela, a ré não foi encontrada para citação e o Ministério Público informou que restaram esgotadas as 
possibilidades de encontrar seu endereço atual (evento 20). Portanto, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do CPP. 
Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias do edital, se a ré não comparecer nem constituir advogado, faça-se conclusão para os 
fins do art. 366, do CPP. Ao final, conclusos. Palmas/TO, 2/8/2021. CLEDSON JOSE DIAS NUNES, Juiz de Direito.” 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço 
Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 
3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para 
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 05/08/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e 
subscrevo. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: XENIA ANDREA EVANGELISTA TAVARES E SILVA, CPF/CNPJ: 
019.415.419-09; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0041985-53.2018.8.27.2729, 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, 5 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 do executado: FABIANA MARIA DA SILVA, CPF/CNPJ: 883.873.301-59, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50233926120138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130014245, inscrita em: 
09/01/2013, referente ao B POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.822,84 (cinco 
mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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, 4 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: FERNANDA APOLINARIO PALMA, CPF/CNPJ: 689.090.471-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00214244720148272729, 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-2737/2012, inscrita em: 
19/11/2012, referente à IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 13.012,97 (treze mil 
doze reais e noventa e sete centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 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: RICARDO RIBEIRO GOMES JUNIOR, CPF/CNPJ: 03183940140, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50084791120128272729, 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): 20120001671, inscrita em: 
05/12/2011, referente à MULTA-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.423,98 (três 
mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa 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, 5 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: JAIRO PIRES HAEFFNER, CPF/CNPJ: 32560443015, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 50082083620118272729, 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-578/2010, C-579/2010, C-580/2010, inscrita em: 
16/11/2010, referentes ao ICMS;cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 67.533,03 (sessenta 
e sete mil quinhentos e trinta e três reais 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, 5 de 
agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: ANA CRISTINA MARTINS MASCARENHAS MATOS, CPF/CNPJ: 
82621977120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50082083620118272729, 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): 
20120001504, inscrita em: 18/1/2012, referentes ao ISS-PD; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 584.307,90 (quinhentos e oitenta e quatro mil trezentos e sete reais e noventa 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, 5 de agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias). 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº:50001536020068272733, AÇÃO: Usucapião, REQUERENTE: Zacarias Alves Bezerra, REQUERIDO: WILSON 
FELIPE ROSA.FINALIDADE: CITAÇÃO do Sr. WILSON FELIPE ROSA, brasileiro, residente e domiciliado em local incerto e não 
sabido para conhecimento do presente processo. DESPACHO: DEFIRO o pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte 
requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 
incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (NCPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO 
como curador especial para defender os interesses do(s) requerido(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins, nos termos do art. 72, II do NCPC. INTIME-SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao 
processo pelo prazo legal (NCPC, art. 186). Cumpra-se. Intime-se. Datado e certificado pelo sistema. Ass. Luciana Costa 
Aglantzakis - Juíza de Direito”. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância expediu-se o 
presente edital, que será afixado e publicado  no Placard do Fórum local na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos Três dias de agosto do ano de dois mil e vinte e um (03/08/2021) Eu, Sara 
Monteiro da Silva – Estagiária do Cejusc– Matrícula 359446, o digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias) 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº: 00027930420188272733, AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, REQUERENTE: AVSR, representada por sua 
genitora: Raquel dos Santos Moura, REQUERIDO: WESLEY GOMES RIBEIRO, FINALIDADE: CITAÇÃO do Sr. WESLEY 
GOMES RIBEIRO, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º059.475.721-50, residente e domiciliado em local incerto e não sabido. 
DESPACHO: Visto em correição. DEFIRO o pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte requerente que caso 
comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 
05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (NCPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 
(trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador 
especial para defender os interesses do requerido citado por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins na pessoa do 
Defensor Público Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves, nos termos do art. 72, II do NCPC. INTIME-SE o curador da 
presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (NCPC, art. 186). Cumpra-se. Intime-se. Datado e 
certificado pelo sistema. Ass.) Luciana Costa Aglantzakis - Juíza de Direito”. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados e ninguém alegue ignorância expediu-se o presente edital, que será afixado e publicado  no Placard do Fórum local 
na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos três dias de agosto de 
dois mil e vinte e um (03/08/2021) Eu, Sara Monteiro da Silva – Estagiária do Cejusc – Matrícula 359446,  o digitei.  
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PONTE ALTA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1900/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PONTE ALTA, de 04 de agosto de 2021 

  
Decreta FERIADO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO FÓRUMDA COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS-TO e dá outras 
providências. 
  
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Ponte Alta do Tocantins, DR. WILLIAM TRIGILIO DA 
SILVA, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 133 da Lei Complementar n.º 10/1996da Lei Orgânica do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o conteúdo Artigo 3º da Lei Orgânica do Município de Ponte Alta do Tocantins, que instituiu dia 06 de agosto 
como Feriado Municipal em razão da comemoração do Padroeiro da cidade “Bom Jesus de Ponte Alta do Tocantins”; 
CONSIDERANDO o conteúdo Lei Municipal nº 47 de 21 de agosto de 2018, que dispõe sobre a instituição dos feriados 
municipais, sendo o dia 06 de agosto como feriado Municipal em comemoração ao dia do Padroeiro da cidade “Bom Jesus de 
Ponte Alta do Tocantins; 
CONSIDERANDO que não havendo necessidade de funcionamento de serviços essenciais, com o protocolo, telefonia e 
distribuição, em virtude desta Comarca encontrar-se inserida no regime de Plantão Regional de acordo com a Resolução n° 
46/2017; 
RESOLVE: 
Artigo 1.º - Deliberar que não haverá expediente Forense no dia 06 de agosto do ano em curso, no âmbito desta Comarca 
de Ponte Alta do Tocantins, em virtude Feriado Municipal que comemora o dia do Padroeiro da cidade, “Bom Jesus de Ponte Alta 
do Tocantins, de acordo com a legislação supracitada. 
Parágrafo Único - Ficam prorrogados para o dia 07/08/2021, os prazos processuais e administrativos que porventura se iniciem 
ou encerrem no dia 06/08/2021; 
Artigo 2.º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Artigo 3.º - Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 04 de agosto do ano de dois 
mil e vinte e um (04/08/2021). 

  
WILLIAM TRIGILIO DA SILVA 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 

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): LUZITANIA MARIA DA SILVA 
LIMA - CPF/CNPJ Nº 69813620153, 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$ 4.289,50 
(quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)???????. Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -
  Autos: 0004983-88.2019.8.27.2737 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. 
 

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 DEUSIRLEI SOUSA FARIAS, CNPJ/CPF nº 
00712753125, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0009411-50.2018.8.27.2737 - Chave: 802387677518, 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$ 18,18 (dezoito reais e dezoito 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 
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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 ALAN CARLOS SANTOS SOARES, CNPJ/CPF nº 
05885714665, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008606-63.2019.8.27.2737 - Chave: 426446204619, 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$ 1.504,40 (um mil quinhentos e quatro reais e quarenta 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ANTONIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS, 
CNPJ/CPF nº 76429504620, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
Ação de Execução Fiscal nº 0007508-43.2019.8.27.2737 - Chave: 856405069319, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO 
NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, 
recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 279,36 (duzentos e setenta e nove reais e trinta e 
seis centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
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 ADÃO TAVARES FOLHA, CNPJ/CPF nº 
61258504120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007300-93.2018.8.27.2737 - Chave: 145577197218, 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$ 101,76 (cento e um reais e setenta e seis centavos), 
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
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 DAYANA KELLIANA DOS SANTOS FREITAS, 
CNPJ/CPF nº 01642157350, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
Ação de Execução Fiscal nº 0005834-30.2019.8.27.2737 - Chave: 324234094119, 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$ 515,64 (quinhentos e quinze reais e sessenta e 
quatro centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
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 ARI ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 
30248426168, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0001908-46.2016.8.27.2737 - Chave: 361564634916, 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$ 278,47 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta 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 _____, 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 TANIA ARAUJO DE FREITAS ALVES, CNPJ/CPF 
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nº 61756580197, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0003907-63.2018.8.27.2737 - Chave: 827092854218, 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$ 934,03 (novecentos e trinta e quatro reais e três 
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 SANDRA REGINA DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 
05937323831, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008710-94.2015.8.27.2737 - Chave: 197831330615, 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$ 270,24 (duzentos e setenta reais e vinte e quatro 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
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 SELVINO FERNANDES EVANGELISTA, 
CNPJ/CPF nº 24415421253, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
Ação de Execução Fiscal nº 0007870-79.2018.8.27.2737 - Chave: 367382640818, 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$ 112,57 (cento e doze reais e cinquenta e sete 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ANTONIO MARTINS GOMES, CNPJ/CPF nº 
81218583134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 5003772-39.2013.8.27.2737 - Chave: 541679568113, 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$ 300,70 (trezentos reais e setenta 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 MARIA ELENA DA CRUZ, CNPJ/CPF nº 
91478405104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007605-77.2018.8.27.2737 - Chave: 298885282818, 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$ 98,59 (noventa e oito reais e cinquenta 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 _____, 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 VALDIANA GUIMARAES BARBOSA, CNPJ/CPF 
nº 00035089199, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008077-78.2018.8.27.2737 - Chave: 681598565318, 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$ 502,50 (quinhentos e dois reais e cinquenta 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 
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que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0007314-43.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de KELY CLEUTON CAMILO 
DO NASCIMENTO, CNPJ/CPF nº 79984843149, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 31 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. Sem custas e sem honorários, 
considerando a não formação da relação processual já que sequer o executado foi citado, e a Fazenda Pública é isenta (art. 39, 
Lei 6830/80). Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, THAIS LUANA DE OLIVEIRA MUNIZ, 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 0006191-44.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de IRAILDE DA SILVA 
SOARES, CNPJ/CPF nº 00986287121, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 55 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.Sem custas e sem honorários, 
considerando a não formação da relação processual já que sequer o executado foi citado, e a Fazenda Pública é isenta (art. 39, 
Lei 6830/80). Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos.Intime-se e cumpra-se. Eu _____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, 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 5000060-22.2005.8.27.2737, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de JOSIVAL RODRIGUES PINHEIRO e 
JOSIVAL RODRIGUES PINHEIRO, CNPJ/CPF nº 02603756000150 e 64272460110, 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, e com fundamento no art. 40, § 4° da Lei n° 6.830/80, DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do 
crédito tributário descrito na CDA que instruiu a inicial, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, e art. 924, V do CPC. Sem custas processuais (art. 39 da Lei 6.830/80). Sem honorários 
(STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, § 3º, II, c/c § 4º, II ambos 
do CPC). Interposta apelação, colham-se as contrarrazões. Caso contrário, operado o trânsito em julgado (preclusão), certifique-
se. Neste último caso, baixem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Eu _____, THAIS LUANA DE OLIVEIRA 
MUNIZ, 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 
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nº 0008800-97.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DEILANE ALVES DA 
SILVA, CNPJ/CPF nº 04542880184, 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, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 
EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas e honorários pela parte executada, em razão 
do Princípio da Causalidade. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Às providências. Eu _____, THAIS LUANA DE OLIVEIRA MUNIZ, 
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 0007481-94.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUCIANO FERREIRA DO 
NASCIMENTO, CNPJ/CPF nº 96127872120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 20 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 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 _____, INGRID TAVARES PIRES, 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 0006623-63.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de RAIMUNDO PEREIRA 
DIAS, CNPJ/CPF nº 35565934168, 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 _____, INGRID TAVARES PIRES, 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 0009387-22.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de COSMA CRISTIANE DE 
MACEDO NERES, CNPJ/CPF nº 01507452144, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 35 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 
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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 _____, INGRID TAVARES PIRES, 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 0003547-31.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de GEOVANE COSTA 
LIMA, CNPJ/CPF nº 89245881334, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 36 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: 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 _____, INGRID TAVARES PIRES, 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 0005659-02.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA TEIXEIRA DA 
SILVA, CNPJ/CPF nº 31086900197, 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. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, 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 0007900-17.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de TAYNARA PEREIRA 
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LIMA, CNPJ/CPF nº 03853962106, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 22 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, 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 0007302-29.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de FABIONY GONCALVES 
MOREIRA, CNPJ/CPF nº 00438357167, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 28 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 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 _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, 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 0010898-84.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de VILMAR APARECIDO DE 
PAULA, CNPJ/CPF nº 48511951172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 14 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) 
que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá 
ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, 
condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da 
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às 
custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-
se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo 
sistema. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0008300-31.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANACLEON CIRILO 
ALVES, CNPJ/CPF nº 31006132104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:  ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) 
que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá 
ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, 
condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da 
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às 
custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-
se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, 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 0005910-54.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de KATIANE DE SOUSA 
RIBEIRO, CNPJ/CPF nº 00354291190, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 41 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 _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, 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 0010822-60.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de VERA LUCIA FERREIRA DA 
SILVA, CNPJ/CPF nº 00369408101, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 13 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) 
que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá 
ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, 
condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da 
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
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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 _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, 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 
0007050-60.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA ALDENIR DA 
MACENA, CNPJ/CPF nº 03667423373, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 38 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, honorários advocatícios pagos na via 
administrativa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida 
na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
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 
0006519-37.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ADELAIDE FRANCISCO 
RODRIGUES, CNPJ/CPF nº 61871214149, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 20 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, honorários advocatícios pagos na via 
administrativa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida 
na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
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 
0008383-52.2015.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ALEXANDRE DE ALMEIDA E 
SILVA, CNPJ/CPF nº 00600612198, 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 SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, o saldo remanescente 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 
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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 
0008521-14.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARLETE EVANGELISTA 
COSTA, CNPJ/CPF nº 33351970382, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 31 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, honorários advocatícios pagos na via 
administrativa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida 
na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.  
 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

 
Portaria Nº 1901/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 04 de agosto de 2021 
O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, Dr. ADHEMAR CHÚFALO FILHO, no 
uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO o disposto pelo art. 39 da Lei Federal nº 8.935/94 e art. 11 do Provimento n. 4/2021/CGJUS/TO, dos quais 
regulamentam o processo de escolha de interinos de cartórios extrajudiciais; 
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário Nº 194 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, declarando a vacância do Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Porto Nacional TO, a partir de 05 de fevereiro de 2021, em virtude do falecimento de sua titular, Delzimar 
Pereira Assunção; 
CONSIDERANDO a Decisão Nº 1107 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, que concedeu a interinidade da serventia a Sra. 
GISLAINE PEREIRA COQUEIRO até o dia 30 de julho de 2021, prorrogada até o dia 31 de agosto de 2021, a teor do disposto 
pelo Despacho Nº 48288 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, conforme verifica-se pelo processo SEI 21.0.000002896-4; 
CONSIDERANDO a indicação realizada pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Porto Nacional, apontando a 
Suboficial LYSLLE LUISE BORGES PIRES para o preenchimento do cargo de Titular Interina da respectiva serventia, sendo 
preenchidos os critérios para investidura do cargo, conforme demonstrado pela Decisão Nº 2894 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF P 
NACIONAL a teor do certificado pelo SEI 21.0.000002896-4, evento 3813397; 
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de Titular Interino(a) para o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Porto Nacional TO, visando a necessidade de continuidade na prática regular dos atos registrais civis. 
RESOLVE: 
Art. 1° Nomear a Sra. LYSLLE LUISE BORGES PIRES para responder como Oficiala Interina perante o Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais de Porto Nacional TO, mantendo a atual estrutura e viabilizando as medidas administrativas cabíveis para 
fins de declaração formal de vacância e provimento, em virtude da extinção da delegação em decorrência do evento morte, 
devendo a transmissão do acervo no primeiro dia útil de Setembro de 2021. 
 Art. 2° Os móveis, utensílios, computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences do TJTO, que 
porventura existam na serventia, e que sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços na serventia, deverão 
ser transferidos a nova delegatária, mediante assinatura de termo de guarda. 
Art. 3º A transmissão do acervo deverá ocorrer após o inventário de todos os livros, carimbos, documentos da serventia a ser 
assumida, devendo ser entregues a nova titular interina, que para tanto assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE 
ACERVO; 
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Art. 4º No ato de transmissão do acervo deverá ser realizado o levantamento de todas as pendências financeiras existentes na 
ficha financeira da serventia extrajudicial assumida, devendo-se promover a devolução de todos os selos livres constantes no 
momento da posse da nova interina, em existindo débitos da então interina deverão ser devidamente quitados. 
Art. 5º  No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, a delegatária deverá apresentar o plano de 
informatização da serventia, informando à empresa que será contratada, ou se mantida a atualmente contratada; 
Art. 6º A interina nomeada para o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Porto Nacional TO deverá providenciar o 
cadastro nos sistemas relacionados ao registro civil das pessoas naturais que porventura ainda não tenha cadastro, a saber: 
Malote Digital, sistema GISE, CRC-TO, CRC-Nacional, SIRC, IBGE, Receita Federal/DOI, CENSEC, CNIB, certificação digital e 
outros porventura necessários às atribuições da serventia assumida. 
Art. 7º No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, a delegatária deverá atualizar os dados da 
serventia extrajudicial no sistema “Justiça Aberta”. 
Art. 8º Para a condução dos trabalhos nomeio o servidor Renato Sousa Martins, secretário do juízo, matrícula nº 354116, para 
participar da condução da transmissão do acervo. 
 Art. 9º Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins. 
Art. 10 Fica revogada a Portaria Nº 351/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 12 de fevereiro de 2021. 
Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

ADHEMAR CHÚFALO FILHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 
 

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

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA – PRAZO 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr. ESMAR CUSTODIO VENCIO FILHO Juiz de Direito em auxílio ao Núcleo de Apoio as Comarcas – NACOM – Estado do 
Tocantins, em auxílio ao Juízo da 1ª Escrivania Civel de Cristalândia , Estado do Tocantins, com atribuições definidas pela 
Portaria nº 150, de 22/06/2021 DJTO 4985, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem da AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA , interposta 
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, FICAM INTIMADOS DA SENTENÇA ROSUILMA CARNEIRO ROSAL e OTOCAR MOREIRA 
ROSAL, para que tomem conhecimento da sentença prolatada no evento 199, cuja parte final a seguir transcrita:Ante o 
exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos deduzidos na inicial. Por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, nos termos do 
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo que:DETERMINO que o cartório faça a retificação dos autos, em face da 
renúncia dos procuradores dos requeridos. Posteriores intimações, na ausência de novo procurador constituído, devem ser feitas 
pela publicação dos atos no órgão oficial (TJTO), conforme dispõe o art. 272 do CPC. Desnecessária, como já mencionado 
alhures, a suspensão dos autos para os fins do Artigo 76 do CPC (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1323747 SP 2018/0169128-
8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
02/02/2021).CONDENO os requeridos OTOCAR MOREIRA ROSAL e ROSUILMA CARNEIRO ROSAL nos termos do artigo 11, 
caput, da Lei nº 8.429/92, ao pagamento de 10 (dez) subsídios equivalente aos seus respectivos cargos à época dos fatos, 
devidamente atualizados, a ser revertido em favor do ESTADO DO TOCANTINS, mediante depósito exclusivamente bancário. 
Referido valor deve ser pago de uma só vez, corrigido monetariamente e incidindo juros de mora de 1% ao mês, a contar da data 
da citação, juntando-se aos autos o respectivo comprovante.CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais. 
Incabível condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de 
Ação Civil Pública. Nesse sentido: REsp 1.099.573/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.5.2010; REsp 1.038.024/SP, 2ª 
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; EREsp 895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 
18.12.2009.Sentença  NÃO SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO,  art. 496, II, do CPC.Interposta apelação, colham-se as 
contrarrazões e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, com homenagens de estilo.Cumpra-se conforme Provimento nº 
9/2019/CGJUS/TO.Tendo em vista a Recomendação 04/2020 da CGJUS/TO, após certificado o trânsito em julgado, proceda à 
intimação da parte requerida para os fins constantes na referida recomendação.Após o trânsito em julgado:1) Determino a 
inserção junto ao banco nacional de condenados –CNJ;2) Intime-se o Estado do Tocantins para que execute a multa civil;3) 
Determino a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil;4) Arquivem-
se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Palmas/TO, data certificada pelo sistema eProc. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que 
o acesso ao processo será através do Nº do processo: 0000464-15.2014.8.27.2715 e Chave n.º 123360496914, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. Palmas,03 de agosto de 2021.Eu, Theresa D'avila Cunha Rocha Farias, Servidora de secretaria, 
o digitei e subscrevi. Assinado eletronicamente por ESMAR CUSTODIO VENCIO FILHO, Juiz de Direito. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 
  
MONITÓRIA Nº 0037074-95.2018.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: LUIZ ARMANDO PEREIRA DA COSTA 

  
EDITAL Nº 3102034 

 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 

Agenor Alexandre da Silva, 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 LUIZ 
ARMANDO PEREIRA DA COSTA,  CPF:  21940436168 para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0037074-95.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 116.232,28 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 
REQUERIDO: LUIZ ARMANDO PEREIRA DA COSTA 
FINALIDADE: CITAR a requerida LUIZ ARMANDO PEREIRA DA COSTA 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: DECISÃO DETERMINANDO A CITAÇÃO POR EDITAL Compulsando os presentes autos, verifica-se que as 
tentativas de citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) restaram frustradas, conforme se infere dos eventos 6, 20, 25, 38 e 50. A 
parte autora, por sua vez, postulou no evento 53 pela respectiva citação por edital. Antes de se deferir o pedido da parte 
demandante, foram realizadas diligências por este Juízo para tentativa de localização do atual endereço da(s) parte(s) 
demandada(s) - eventos 12 e 14. Ocorre que, o(s) endereço(s) encontrado(s) por este Juízo nas buscas realizadas nos sistemas 
eletrônicos disponíveis é(são) o(s) mesmo(s) já informado(s) pela(s) parte(s) autora(s) no feito. Assim, CONSIDERO em local 
ignorado ou incerto a(s) parte(s) ora requerida(s), conforme previsto no art. 256, § 3º, do novo CPC , uma vez que as tentativas 
de sua localização, inclusive mediante requisição por este Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 
públicos, restaram infrutíferas. POSTO ISTO, considerando tais ponderações, com fulcro no art. 256, do CPC/2015, CITE-SE A 
PARTE DEMANDADA POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, efetue o 
pagamento do valor do débito e dos respectivos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos 
termos do artigo 701, do Caderno Instrumental Civil de 2015, ou para que, no mesmo prazo, possa oferecer embargos. Caso o 
mandado de pagamento seja cumprido no prazo estipulado, o requerido ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 
701, § 1º, CPC). Incumbe à parte autora/exequente promover a publicação do edital no Diário da Justiça (art. 257, II, CPC, às 
suas expensas, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Se atente esta douta Serventia para o disposto no art. 257, do novo 
CPC, especialmente quanto à necessidade de constar no referido ato citatório a ressalva de que, em não havendo manifestação 
do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial. Efetivada a citação editalícia e não havendo manifestação 
nos autos no referido prazo , o que deverá ser certificado por esta nobre Serventia, NOMEIO O DEFENSOR PÚBLICO 
OFICIANTE PERANTE ESTE JUÍZO PARA EXERCER O ENCARGO DE CURADOR ESPECIAL, nos termos do artigo 72, inciso 
II, do novo Código de Processo Civil, o qual deverá ser citado para que, caso queira, apresente resposta ao presente feito, nos 
termos acima mencionados. Cumpridas tais diligências, ou havendo eventual manifestação das partes nos autos, retornem 
conclusos. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito Titular. 
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.  
Documento eletrônico assinado por AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, 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 3102034v3 e do código CRC 98b1bb53. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 
Data e Hora: 5/7/2021, às 14:5:22 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

 
 

PROCESSO 21.0.000018143-6 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 3082, de 4 de agosto de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação 
de empresa para ministrar o Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos 2021 – Uma visão geral sobre as 
novidades introduzidas pela Lei nº 14.133, de 2021, para servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na 
modalidade EAD, no período de 9 a 30 de agosto de 2021. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3831994) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3829003), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3831996), com vistas à contratação direta da empresa "Escola de Negocios Conexxoes - 
Educacao Empresarial Ltda", para ministrar o curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos 2021 – Uma visão 
geral sobre as novidades introduzidas pela Lei nº 14.133, de 2021, para magistrados e servidores, 
mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), consoante Proposta 
acostada ao evento 3820531. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante disposição do 
artigo 62 do Estatuto Licitatório; 
3. CCOMPRAS para envio da NE à contratada aludida. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
 

PROCESSO 21.0.000018110-0 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 3114, de 4 de agosto de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo contratação de instrutor para 
ministrar o curso DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES para magistrados e servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, no período de 17 a 26 de agosto de 2021, na modalidade EaD. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3835268) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3828953), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3835273), com vistas à contratação direta do instrutor Doutor GUSTAVO PASCHOAL 
TEIXEIRA DE CASTRO OLIVEIRA, para ministrar o curso em referência, na modalidade EaD, mediante INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante Proposta acostada ao evento 3819820. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante disposição do 
artigo 62 do Estatuto Licitatório; 
3. CCOMPRAS para envio da NE à contratada aludida. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
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PROCESSO 21.0.000010682-5 

INTERESSADO Divisão de Almoxarifado 

ASSUNTO Aquisição de carimbos 
 

 

Decisão Nº 3124, de 4 de agosto de 2021 
Trata-se os presentes autos de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, o qual tem por objeto registrar preços 
visando a aquisição futura de carimbos, para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense, conforme demanda e 
disponibilidade orçamentária, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no 
conforme o Termo de Referência 236 SADIST, presente no evento 3753926. 
Após os trâmites legais, foi publicado o Aviso do Pregão Eletrônico nº 45/2021, conforme 
eventos 3796565, 3798215, 3798271 e 3800019. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, 
Lei 8.666/93, considerando a classificação orçamentária (evento 3754854), bem como o Parecer da 
ASJUADMDG (evento 3836467), ACOLHO a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3836472), ao tempo em que 
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 45/2021, conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação 
presentes nos eventos 3824329, 3824340 e 3824334, respectivamente, no qual sagraram-se vencedoras 
as empresas: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, inscrita sob o CNPJ 01.088.055/0001-68, para os itens 1, 2, 4, 5 e 
6, e LUCIANO ALVES DA SILVA, inscrita sob o CNPJ 38.653.161/0001-57, para o item 3, pelo valor global da ata no importe 
de R$ 12.518,80 (doze mil quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos), para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem 
assim publicação do Termo de Homologação; 
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitantemente, à DIADM/DMAT/SADIST para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 

Portarias 
 
Portaria Nº 1902, de 04 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o teor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas nos autos nº 0026249-97.2015.8.27.2729, da Ação de Obrigação da Fazer c/c Declaração Incidental de 
Inconstitucionalidade com pedido de liminar ajuizada pela Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (ASMETO); 
CONSIDERANDO que o referido comando judicial acolheu a pretensão deduzida nos autos, com julgamento de mérito, 
determinando que os atos de concessão e administração da aposentadoria dos associados da requerente, incluindo o cálculo 
dos proventos e a elaboração da respectiva folha de pagamento fossem realizados, única e exclusivamente, pelo Poder 
Judiciário, por meio deste Tribunal de Justiça, cabendo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins 
(IGEPREV/TO) apenas a gestão do fundo respectivo e a realização dos pagamentos; 
CONSIDERANDO que o IGEPREV/TO informa que todos os processos relacionados a magistrados, protocolados ou que se 
encontrem em tramitação ou naquele Instituto, serão imediatamente remetidos a este Tribunal para providências de análise e 
concessão/indeferimento, sem qualquer intervenção do IGEPREV no mérito do processo, cabendo a este apenas o pagamento 
da folha a ser gerada por este Tribunal; 
CONSIDERANDO a necessidade deste Tribunal de Justiça organizar-se para receber a tramitação dos feitos previdenciários em 
questão e estabelecer um período de transição para tanto, com a constituição de grupo de trabalho para essa finalidade, bem 
como para a elaboração de cronograma e entabulação de termo de cooperação técnica; 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 21.0.000015051-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Constituir grupo de trabalho com a finalidade de analisar e sugerir medidas para a recepção e tramitação dos feitos 
previdenciários e folha de pagamento de competência deste Tribunal de Justiça, bem como para a elaboração de cronograma e 
entabulação de termo de cooperação técnica para esse fim, com a seguinte composição: 
I – Aline Gonçalves França Toneline, Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas, coordenadora; 
II - Adriana Santana Sales, Chefe da Divisão de Atendimento ao Servidor; 
III - Orlando Barbosa de Carvalho, Chefe da Divisão de Folha de Pagamento; 
IV – Vânia Lima de Sousa Pinheiro, representante da Diretoria Financeira; 
V – Jorge Borges de Figueiredo, representante da Diretoria de Tecnologia da Informação; 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5017 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2021 24 

 

 
 

VI - Gustavo Meira Sousa, representante da empresa SIEDOS; 
VII – Jéssica Damaso Ferreira Martins, representante do IGEPREV/TO; 
VIII – Rayane Charla Silva, representante do IGEPREV/TO; e 
IX – Thallison Emanuel Freitas Medeiros, representante do IGEPREV/TO. 
§ 1º Em suas ausências, afastamentos e/ou impedimentos legais, a coordenadora do grupo de trabalho será substituída pelos 
demais membros, seguindo a ordem de designação. 
§ 2º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1905, de 05 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000008479-1; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, por 90 (noventa) dias, a contar de 19 de agosto de 2021, os efeitos da 
Portaria n. 1293/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 21 de maio de 2021, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às 
Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública da Comarca de 
Araguaína, no julgamento (sentenças e decisões) e despachos de processos em trâmite na referida unidade, bem como atos 
cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de agosto de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1907, de 05 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 28 da Resolução TJTO nº 15, de 22 de novembro de 2007, bem como o 
contido no processo SEI nº 21.0.000012856-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Fabrício Ferreira de Andrade, Técnico Judiciário, para a função comissionada de Chefe de 
Julgamento e Plenário - FC3, na Secretaria da 1ª Câmara Criminal, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
 

Termos de homologação 
 

PROCESSO 20.0.000025350-3 

INTERESSADO DIVARQ, DPATR 

ASSUNTO   

Termo de Homologação Nº 45, de 4 de agosto de 2021 
Trata-se de procedimento licitatório para registro de preços, com vistas à aquisição de móveis (poltronas, longarinas e sofás), em 
atendimento às necessidades 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, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem como o parecer da 
ASJUADMDG (evento 3836830), acolho as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3836923), ao tempo em 
que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 11/2021 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram adjudicados os Itens 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 à empresa MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA, pelo 
valor total de R$ 1.796.240,00 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil duzentos e quarenta reais), e os Itens 14, 15, 24, 25, 
26 e 27 à empresa LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo valor total de R$ 573.420,00 (quinhentos e setenta e três mil 
quatrocentos e vinte reais), perfazendo a importância global de R$ 2.369.660,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil 
seiscentos e sessenta reais), e restando fracassados os Itens 12 e 13, conforme Ata Complementar e Termo de Adjudicação 
Complementar (eventos 3833688 e 3835917), bem como Propostas realinhadas (eventos 3832328 e 3832439), para que 
produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à: 
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1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
como também publicação deste Termo de Homologação; 
2. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
3. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à DIADM/DPATR para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1833/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 27 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 196/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000000423-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Pinheiro e Gasparin - Ltda, que tem por objeto a 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. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 196/2021, e 
a servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como, substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da 
Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a 
sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1778/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 186/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000012273-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Sven Matthias Froehlich Archangelo - ME, que tem por objeto a 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. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Andreia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 186/2021 e a 
servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1751/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 19 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 182/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000016185-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa BEH Soluções - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia para montagem de equipamento energia fotovoltaica ON-GRID, com o objetivo de atender às demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 182/2021, e o servidor 
Sebastião de Oliveira Camilo, matrícula 360511, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1798/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 192/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000016187-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Ferpam Comércio de Ferramentas Parafusos e Máquinas - Ltda, que tem por objeto contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem de equipamento energia fotovoltaica ON-GRID, com o 
objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 192/2021, e o servidor 
Sebastião de Oliveira Camilo, matrícula 360511, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1781/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 188/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000016858-8, celebrado entre este 
Tribunal de Justiça e a empresa Kamylla Sousa Moreira - ME, que tem por objeto a aquisição de equipamentos tecnológicos para 
modernização da estrutura tecnológica do Centro de Comunicação Social - CECOM. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 188/2021, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 
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Portaria Nº 1776/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 179/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000021714-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e empresa Prisma Comércio Varejista e Atacadista - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de equipamentos 
e suprimentos audiovisuais para atendimento das necessidades do Centro de Comunicação Social - CECOM. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 179/2021, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1811/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 194/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001036-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa MCR Sistemas e Consultoria - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Brunno Campos de Oliveira, matrícula 241070, como gestor do contrato nº 194/2021, e 
o servidor Fernando Américo da Silva Brito, matrícula 352841, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1812/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 194/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001036-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa MCR Sistemas e Consultoria - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Ribeiro Neto, matrícula 358235, como fiscal técnico do contrato nº. 194/2021, e 
o servidor Angelo Stacciarini Seraphin, matrícula 352486, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor do contrato, 
que notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1221/2021, de 05 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 2021/94702 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Teolliana Cardoso Gomes, Matrícula 355547, 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 Almas-TO para Dianopolis-TO, no período de 26/07/2021 a 26/07/2021, com a 
finalidade de realizar a aquisição de certificado digital (token), conforme protocolo Service Desk R37665.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1222/2021, de 05 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 2021/94641 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Ana Valéria Batista Oliveira, Matrícula 353542, 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 Almas-TO para Dianopolis-TO, no período de 23/07/2021 a 23/07/2021, com a 
finalidade de realizar a renovação da assinatura eletrônica (token), conforme protocolo Service Desk R37750.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1223/2021, de 05 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 2021/94903 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352416, 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 o inventário patrimonial da Comarca de Wanderlândia, tendo 
em vista a proximidade de conclusão da reforma do prédio que abriga a referida Comarca, 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 1224/2021, de 05 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 2021/95277 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 
04/08/2021 a 06/08/2021, com a finalidade de conduzir servidoras para auxiliar os serviços na desinstalação da Comarca de 
Almas e no encaminhamento dos processos para Comarca de Dianópolis, conforme SEI 21.0.000018655-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1225/2021, de 05 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 2021/95188 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
03/08/2021 a 03/08/2021, com a finalidade de conduzir engenheiros para realizar vistoria técnica na obra do novo Fórum da 
referida Comarca, de acordo com o 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 

 

COJUN 
Informações 

RELAÇÃO DAS CONTADORIAS VINCULADAS À CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA – COJUN 
Nos termos do Art. 2º da Resolução nº 32/2015. 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000018497-4 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02652 

ORDEM COMARCA SERVIDOR CARGO MATRÍCULA 

1ª CONTADORIA ALVORADA OLMERINDA RODRIGUES DA SILVA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 89040 

2ª CONTADORIA ANANÁS KATIA MARIA ANGELO DE SOUSA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352584 

3ª CONTADORIA ARAGUAÇU MARILDA ROSA LEAL LIMA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 52661 

4ª CONTADORIA ARAGUAINA LUCIANA FLAVIA DE ASSIS CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352494 

5ª CONTADORIA ARAGUATINS ARTHUR EMILIO GALDINO DE 
SOUSA 

CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352498 

6ª CONTADORIA ARRAIAS LUCIENE ARAUJO MADUREIRA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 141271 

7ª CONTADORIA AUGUSTINÓPOLIS JOÃO SARAIVA BRUNES CONTADOR/DISTRIBUIDOR 17662 

8ª CONTADORIA COLINAS DO 
TOCANTINS 

MARIA DA GLÓRIA FRAZÃO 
BRANDÃO 

CONTADOR/DISTRIBUIDOR 219156 

9ª CONTADORIA COLMEIA SANDRA LAURINDA LOPES CONTADOR/DISTRIBUIDOR 90161 

10ª CONTADORIA CRISTALÂNDIA EVA ALEXANDRE PEREIRA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 48647 

11ª CONTADORIA FILADÉLFIA MARINEIDA OLIVEIRA DE SOUSA 
WALKER 

CONTADOR/DISTRIBUIDOR 146452 

12ª CONTADORIA GOIATINS JOSÉ CARLOS PEREIRA COSTA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 226357 

13ª CONTADORIA GURUPI ADILTON PEREIRA DOS SANTOS CONTADOR/DISTRIBUIDOR 353096 

14ª CONTADORIA ITAGUATINS CHARLES BRITO NERES CONTADOR/DISTRIBUIDOR 91942 

15ª CONTADORIA NATIVIDADE ELIANE BARBOSA PINTO CONTADOR/DISTRIBUIDOR 138744 

16ª CONTADORIA NOVO ACORDO JAMISSON SILVA SANTOS CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352912 

17ª CONTADORIA PALMAS CLEYJANE MOURA DA CUNHA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 107269 

18ª CONTADORIA PALMAS MARCIA ANDREA CAMPELO 
GALVÃO 

CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352914 

19ª CONTADORIA PALMEIRÓPOLIS CLEIDE BARBOSA NERES CONTADOR/DISTRIBUIDOR 97924 

20ª CONTADORIA PEIXE WAINER DE MATOS CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352598 

21ª CONTADORIA PIUM SHEILA BARROS MORENO CONTADOR/DISTRIBUIDOR 96437 

22ª CONTADORIA PONTE ALTA EVILSON DIAS PIMENTA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 92939 

23ª CONTADORIA PORTO NACIONAL NIELY TALLES TAVARES DE SÁ CONTADOR/DISTRIBUIDOR 352475 
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CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: PROSER Instituto para o Desenvolvimento Integral do Ser Ltda 
CNPJ: 13.059.879/0001-99                 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar a Palestra Autoconhecimento é crer pra ver: 
autoconhecimento e autoconfiança para vencer em tempos difíceis, para servidores e servidoras, magistrados e magistrados e 
estagiários e estagiárias do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a ser realizado na modalidade EAD, no dia 2 de agosto de 
2021.    
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 2 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000002061-0 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02658 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Hotel Executivo Ltda 
CNPJ: 08.319.874/0001-18 
OBJETO: Empenho destinado à contratação dos serviços de hospedagem para os agentes públicos que participarão de 
julgamentos pelo Tribunal do Júri, designadas para os dias 31/08 e 14, 23 e 28/09/2021.    
VALOR TOTAL: R$ 3.836,000 (Três mil e oitocentos e trinta e seis reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 80 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 4 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000009724-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 05/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 30/2021 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02651 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: LJ Distribuidora EIRELI.  
CNPJ: 39.226.446/0001-74 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de gêneros alimentícios (chá de hortelã – 600 unidades, chá frutas do bosque – 460 
unidades, chá capim cidreira – 110 unidades, chá de abacaxi com hortelã – 590 unidades), para atender as demandas do 
Tribunal de Justiça do estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 9.268,00 (Nove mil e duzentos e sessenta e oito reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 07 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 08 de agosto de 2021. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Atas 

ATA DA 1ª SESSÃO  DO CREDENCIAMENTO n° 06/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/NUGES  
Aos 04 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (04/08/2021), às 16:00 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º andar, Plano 
Diretor Norte, Palmas/TO,  reuniu-se representantes do Núcleo de Gestão Socioambiental - NUGES e da Comissão de Licitação 
do Tribunal de Justiça, conforme previsão do edital,  para a abertura dos envelopes do Credenciamento n° 006/2021, SEI 
21.0.000009271-9, com o objetivo de selecionar as associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis 
interessadas e aptas a receberem os resíduos recicláveis não perigosos e passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, 
produzidos no Poder Judiciário do Tocantins, especificamente Comarcas do Interior, em seus respectivos prédios, situados nos 
municípios de Paraíso do Tocantins – TO, Gurupi – TO, Araguaína – TO, Araguatins – TO, Porto Nacional – TO e Alvorada – TO, 
conforme previsto no edital correspondente. Foi dada ampla publicidade ao certame através de publicação do Aviso de 
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Credenciamento no Diário da Justiça, nº 4993 de 02 de julho de 2021, deste Tribunal (evento), retificado pelo Edital de 
Credenciamento, nº 06/2021 de 08 de julho de 2021. Declarada aberta a sessão pela servidora do NUGES, as 16:00 horas. 
Informamos que o período (02.07.2021 a 03.08.2021) foi reservado para apresentação dos envelopes contendo a documentação 
da Representação, do Credenciamento e da Habilitação, conforme edital n° 06/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/NUGES, sendo 
que as seguintes associações enviaram a documentação a seguir: documentação referente ao município de Araguatins - TO: 
1) Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Araguatins e, 2) MM Reciclagem. Documentação referente ao 
município de Araguaína - TO: 1) Associação Movimento Ecológico Amigos do Meio Ambiente – AMEAMA. Documentação 
referente ao município de Porto Nacional: 1)Associação dos Catadores de Coleta Seletiva de Porto Nacional. Documentação 
referente ao município de Gurupi - TO: 1) Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis do Meio Ambiente 
de Gurupi Estado do Estado do Tocantins. Documentação referente ao município de Alvorada – TO: Associação de 
Catadores de Materiais Recicláveis de Alvorada. Registra-se que o município de Paraíso do Tocantins – TO,  não enviou 
nenhuma documentação para o presente credenciamento. Destaca-se ainda que nesta sessão de abertura dos envelopes não 
compareceu nenhum representante das empresas supracitadas. Aberto os envelopes com a documentação de 
credenciamento/habilitação constatou-se que o município de Alvorada – TO enviou a documentação incompleta, constando 
apenas os anexos do edital, não constando nenhuma documentação. Os demais municípios enviaram toda a documentação 
solicitada em conformidade com o edital de credenciamento. Ressalta-se que no momento de entrega dos envelopes, a 
correspondência referente à  Comarca de Alvorada foi equivocamente entregue no Setor de Correspondência, sanado o presente 
equívoco na sessão de abertura dos envelopes.  Os documentos serão acostados no processo. Nada mais requerido nem a 
tratar, sessão foi encerrada às 18:00 hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes, a qual será 
publicada no Diário da Justiça.  

Naura Stella Bezerra de Souza Cavalcante 
(Representando a Presidente da Comissão da Coleta Seletiva Solidária) 

 Cinthia Barbosa Pires Azevedo 
(membro) 
Empresas: 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Araguatins 
(Representante ausente) 

MM Reciclagem 
(Representante ausente) 

 Associação Movimento Ecológico Amigos do Meio Ambiente – AMEAMA 
(Representante ausente) 

Associação dos Catadores de Coleta Seletiva de Porto Nacional 
(Representante ausente) 

 Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis do Meio Ambiente 
de Gurupi Estado do Estado do Tocantins. 

(Representante ausente) 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 305/2021 
PROCESSO 21.0.000018369-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Evelanha Lima Teixeira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
FACILITADOR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA, destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 4 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 304/2021 
PROCESSO 21.0.000017845-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CREDENCIADA: Marssiela Aires Turibio Pimenta 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
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: 4 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 257/2021 
PROCESSO 21.0.000017521-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Kennya Almeida dos Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
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: 4 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 256/2021 
PROCESSO 21.0.000017547-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Kátia Emília de Melo Feitosa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade de Miracema 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: 4 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 301/2021  
PROCESSO 21.0.000017849-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Mírian de Fatima Briseno 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
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  
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FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 4 de agosto de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 478/2021, de 04 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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 licença para tratamento da própria saúde, do servidor RENATO RODRIGUES DE SOUZA, 
matrícula nº 213958, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA 
CRIMINAL, no período de 04/08/2021 a 31/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95390; 
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 

354892 JOSEANE CHAVES DE CASTRO SCHWANCK CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 04/08/2021 à 31/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 479/2021, de 04 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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 licença para tratamento da própria saúde, do servidor RENATO RODRIGUES DE SOUZA, 
matrícula nº 213958, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA 
CRIMINAL, no período de 24/06/2021 a 02/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95389; 
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 

354892 JOSEANE CHAVES DE CASTRO SCHWANCK CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 24/06/2021 à 02/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1074/2021, de 04 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, 
Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora PATRICIA URCINO IDEHARA, matrícula nº 352554, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 02 a 10/08/2021, a partir de 02/08/2021 até 10/08/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 09/08/2022, em razão de licença para tratamento da própria saúde.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 480/2021, de 05 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora LUCILEIDE CARVALHO NUNES, matrícula nº 98823, ocupante do cargo 
de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL, no período de 29/07/2021 a 
30/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95413; 
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 

354395 KATIAN DOS SANTOS COSTA SIPAUBA CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 29/07/2021 à 30/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 481/2021, de 05 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, 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 LUCILEIDE CARVALHO NUNES, matrícula nº 98823, ocupante do cargo de 
CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL, no período de 03/08/2021 a 
01/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95414; 
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 

354395 KATIAN DOS SANTOS COSTA SIPAUBA CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 03/08/2021 à 01/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 482/2021, de 05 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, 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, do servidor AFONSO AQUINO BARROS, matrícula nº 1292, ocupante do cargo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PEDRO AFONSO - CENTRAL DE MANDADOS, no 
período de 01/09/2021 a 30/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95415; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) servidor(a) 
afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352722 DEUSIRENE ALVES DOS SANTOS CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 01/09/2021 à 30/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1075/2021, de 05 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 ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 589, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 05/08 a 03/09/2021, a partir de 05/08/2021 até 03/09/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 483/2021, de 05 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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 licença para tratamento da própria saúde, da servidora ELIANE BARBOSA PINTO, matrícula nº 
138744, ocupante do cargo de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da unidade de lotação COMARCA DE NATIVIDADE - CONTADORIA, 
no período de 07/06/2021 a 06/07/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95449; 
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 

243456 MEIRIVANY ROCHA NEPOMUCENO COSTA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 07/06/2021 à 06/07/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
CIRO ROSA DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1076/2021, de 05 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, 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 LUCILEIDE CARVALHO NUNES, matrícula nº 98823, 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 10/01 a 08/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Milton Lamenha De Siqueira 
Diretor do Foro 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 484/2021, de 05 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora LIVIA GUIMARÃES FERREIRA, matrícula 
nº 352564, ocupante do cargo de CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, da unidade de lotação GABINETE DES. MAYSA 
VENDRAMINI, no período de 05/08/2021 a 19/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95401; 
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 

353032 
FERNANDO ROBERTO 

MALHEIROS 
NOMEADO EM 

COMISSÃO 
ASSESSOR JURÍDICO DE 

DESEMBARGADOR 
05/08/2021 à 
19/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1077/2021, de 05 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 do servidor EDER FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 352805, relativas ao período aquisitivo 2017/2018, 
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 01 a 30/01/2023, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 485/2021, de 05 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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 CLEYJANE MOURA DA CUNHA, matrícula nº 107269, ocupante do cargo de 
CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - CONTADORIA, no período de 26/07/2021 a 
24/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/95462; 
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 

159047 CLEIDE PEREIRA DE CASTRO RESENDE ESTATUTÁRIO AUXILIAR JUDICIÁRIO 26/07/2021 à 24/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
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ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
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Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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