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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002633-06.2014.8.27.2737/TO 
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO (AUTOR) 
APELADO: AGROPEKUS COM VAREJISTA DE PRODUTORES VETERINARIOS LTDA - EPP (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado JOCY GOMES DE ALMEIDA – Relator - ficam as partes interessadas nos 
autos epigrafados INTIMADAS do seguinte Ato Ordinatório: “Por ordem do Exmo. Sr. Juiz Convocado Jocy Gomes de Almeida, 
INTIME-SE a parte embargada para, caso queira, apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC/15), 
contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos no evento 40.” 
 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047939-46.2019.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: FRANCISCA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.209,25 consubstanciado nas CDAM’s n.º 20190018194, n.º 20190018195 e n.º 
20190018197. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse 
de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de 
execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento 
normal do feito. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito e regular trâmite 
da execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier 
e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância o Procurador Moacir Camargo de 
Oliveira. Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039031-34.2018.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: NG FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO. VALOR ÍNFIMO. 
RECURSO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Superior 
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 395), analisando a questão referente ao valor que representa 50 
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de 
setembro de 1980, afirmou que o cabimento de apelação em sede de execução fiscal somente é possível nas execuções cujo 
valor seja superior a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 
2001 até a data da propositura da execução. 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 408), nos 
autos do ARE 637.975, entendeu ser compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma ser incabível 
apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN. 3. Na data do ajuizamento da Execução Fiscal, 50 
ORTN equivaliam a R$ 995,07. Portanto, o valor da ação, qual seja, R$ 603,52, era inferior a 50 ORTN, de modo que não cabe 
Apelação no caso em análise. 4. Recurso não conhecido. 
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ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NÃO CONHECER da Apelação por ser manifestamente inadmissível, haja vista que o valor da presente execução fiscal é inferior 
a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), nos termos do artigo 34, da Lei Federal nº 6.830, de 1980 (Dispõe 
sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública), nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a 
Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça 
nesta Instância o Procurador Moacir Camargo de Oliveira. Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049071-41.2019.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: A. B. DAL MASO RESTAURANTE (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 2.092,25 consubstanciado nas CDAM’s n.º 20190029191, n.º 20190029192 e n.º 
20190029193. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse 
de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de 
execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento 
normal do feito. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito e regular trâmite 
da execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier 
e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância o Procurador Moacir Camargo de 
Oliveira. Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035511-32.2019.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: EVALDO BRITO DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 2.001,20 consubstanciado na CDAM n.º 20190017357. 4. Desse modo, tem-se como 
plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse de agir pelo Magistrado a quo, sob o 
argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. 5. 
Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito e regular trâmite 
da execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier 
e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância o Procurador Moacir Camargo de 
Oliveira. Palmas, 21 de julho de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054711-25.2019.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: BEIJACY TADEU SOBRINHO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.741,31 consubstanciado nas CDAM’s n.º 20190035117, n.º 20190035118, n.º 
20190035119 e n.º 20190035120. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por 
ausência de interesse de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de exigência do 
crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, 
determinando o prosseguimento normal do feito. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito e regular trâmite 
da execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier 
e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância o Procurador Moacir Camargo de 
Oliveira. Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047850-23.2019.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: MARIA DO CARMO MENDES MAGALHAES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.209,25 consubstanciado nas CDAM’s n.º 20190017975, n.º 20190017976 e n.º 
20190017977. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse 
de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de 
execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento 
normal do feito. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito e regular trâmite 
da execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier 
e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância o Procurador Moacir Camargo de 
Oliveira. Palmas, 21 de julho de 2021. 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAÇU 

1ª escrivania cível 
Editais 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000852-11.2015.827.2705 chave do processo 
496950473115 Ação: Monitória Exequente TOTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Executado ALIMENTOS A. M. I 
EIRELI Prazo: 20 dias Finalidade: CITAR o Requerido:  ALIMENTOS A. M. I EIRELLI,  pessoa jurídica de direito, CNPJ n. 
17.694.735/0002-46, representado por MELQUISEDEQUE SANTOS CAMPOS, atualmente residente em lugar incerto e não 
sabido, nos termos da inicial, cientificando-o que terá o prazo de quinze dias úteis, para efetuar o pagamento reclamado na 
inicial, independente de previa segurança do juízo, advertindo-o que efetuado o pagamento ficará isento do pagamento 
de custas e honorários advocatícios, sob pena de constituir-se de pleno direito, o titulo executivo judicial, convertendo-
se em mandado executivo. Informando que todo conteúdo na integra da presente ação, (inicial, decisão e outros 
documentos), poderá ser obtido, através do link: http://eproc.tjto.jus.br/eprocV2 consulta pública, utilizando-se o numero do 
processo e chave de acesso acima (Instrução Normativa TJ/TO n. 1, de 01/03/2016). JOSSANNER NERY NOGUEIRA 
LUNA – Juiz de Direito 
 

ARAGUAINA 
2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição, Processo nº 0028294-
07.2019.8.27.2706, ajuizada por ANA OLIVEIRA DA LUZ, brasileira, união estável, aposentada, portadora do RG nº 1.642.122, 
expedida em 07/06/2019 - SSP/TO e inscrita no CPF sob nº 087.905.581-20, residente na Rua 6, s/nº, Qd. 23, Lt. 07, Conjunto 
Residencial Patrocínio, Araguaína/TO, em face de JOSÉ COSMO DE FRANÇA, brasileiro, união estável, aposentado, portador 
do RG nº 860.426 e inscrito sobe o CPF nº 177.918.474-34, filho de Pedro França, nacido em 27/09/1955, em Maceió – AL, 
residente no endereço acima, acometido por Acidente Vascular Cerebral - AVC esquimico, CID: 164+169. Pela Juíza, no evento 
56, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do 
CPC/15, decreto a interdição de JOSÉ COSMO DE FRANÇA, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo 
econômico e patrimonial, nomeando-lhe como curadora sua companheira ANA OLIVEIRA DA LUZ. Advirto a Curadora de 
que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem 
autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. 
Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da Requerente. Determino a inscrição da presente no 
Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro 
extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Estendo a gratuidade judiciária ao Requerido. Sem 
custas. Lavre-se o respectivo termo, se necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. 
P.R.I.C.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 09 de agosto de 2021. Eu, Sandra Maria Sales 
Belo Vinhal, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3349399 
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): MAYLLA SOUSA SALES - pessoa fisíca subscrita sob o CPF n°: 052.696.911-32, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026494-
07.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.242,67 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
20200051359, datada de 30/11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento 4 a seguir transcrito: 
"4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos 
endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) 
dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
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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 06 dias do mês de agosto de 2021. 
Eu, MARIA EDUARDA GOMES RIBEIRO, 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 3361491 
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 5000008-
71.1995.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de MARIA DOZINHA PEREIRA RODRIGUES, CPF nº 195.770.601-53, 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 
24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante ao exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito 
tributário ora executado e, consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do 
Código de Processo Civil. Sem condenação às custas processuais e honorários advocatícios.". 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 09 dias do mês de 
agosto de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000024-88.1996.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: CAMARGO E MEDEIROS LTDA 
Ante ao exposto, RECONHEÇO de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário ora executado e, 
consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 
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 Estadual 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. Sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 
 

Juizado especial da infância e juventude 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0014726-50.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: JOÃO PAULO DOS SANTOS E OUTRA 
O Excelentíssimo Senhor, Deusamar Alves Bezerra, Juiz de Direito respondendo em substituição pelo Juizado da Infância e 
Juventude desta Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou conhecimento dele tiver, que por este Juízo e respectivo Juizado da Infância e Juventude se processam estes autos. 
FINALIDADE: citar:  JOÃO PAULO DOS SANTOS, CPF n. 031.022.901-40 , estando em lugar incerto e não sabido, para todos 
os termos da ação, bem como para contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão ficta quanto 
à matéria de fato. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez 
no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0023284-16.2018.8.27.2706 
Acusado: MAURO HENRIQUE SILVA BARBOSA 
 Vítima:  KLEBIANA DE QUEIROZ VIEIRA 
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): KLEBIANA DE QUEIROZ 
VIEIRA, nascida aos 06/11/1988, natural de Alto Parnaíba- MA,  filha de Edivan Dias Vieira e Aila de Queiroz Vieira, RG n° 
1.005.092 e CPF n° 039.993.321-23,  atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos 
em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado, e, portanto, 
CONDENO MAURO HENRIQUE SILVA BARBOSA, brasileiro, casado, operador de máquinas, natural de RiachãoMA, nascido 
aos 12.05.1991, filho de Raimundo Pereira Barbosa e Marinês da Silva Barbosa, portador do CPF n° 042.195.721-20 e RG n° 
978.639 SSP-TO, como incurso na sanção do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, c/c art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do 
Código Penal, e art. 7º, I, da Lei 11.340/06. [...] Não há causas de diminuição ou de aumento a serem aplicadas. Portanto, fica o 
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réu condenado à pena definitiva de 1 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples...". 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, 09 de agosto de 
2021. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
Ação Penal nº 5000136-63.2010.827.2707 
Denunciado: LUCIVANIO BARBOSA DE ALMEIDA 
A Doutora Nely Alves da Cruz, MM. Juíza de Direito Criminal desta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os  que o presente Edital com prazo de vinte (20) dias virem, ou dele tiver  5000136-
63.2010.827.2707, chave do processo nº 517709367314, que a Justiça Pública move contra o denunciado: LUCILVANIO 
BARBOSA DE ALMEIDA,  brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Araguatins/TO, nascido aos 03/12/1979, filho de Helena 
Barbosa de Almeida, residente no Assentamento Maringá, Zona  Rural, nesta cidade, no dia 29/09/2021, às 15h00mn, a fim de 
ser inquirido na audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que será submetido ao  interrogatório; DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e um (09/08/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. 
 

COLINAS 
2ª vara cível 

Boletins de expediente 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 041/2021 
1. AUTOS nº. 0004076-88.2019.8.27.2713 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
EXECUTADO: DELCIO ELIZEU HIERT 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Assim sendo, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II e 925 do Código de 
Processo Civil. Eventuais custas finais a cargo da parte executada. Honorários adimplidos. Recolha-se eventual mandado de 
penhora e avaliação expedido, bem como providencie-se a baixa de restrições judiciais eventualmente determinadas. COM O 
TRÂNSITO EM JULGADO, havendo custas e/ou taxa judiciária remanescentes, ressalvados os casos de gratuidade da Justiça, 
proceda a Escrivania tal como determinado no Provimento n°. 09/2019/CGJUS/TO, independentemente de novo despacho 
judicial. Em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe.  PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 
MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito.” 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0006996-35.2019.8.27.2713/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: VALDECY PEREIRA DOS SANTOS 
RÉU: MAGNA ALVES DA SILVA FERREIRA 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, processo nº 0006996-35.2019.8.27.2713, em que figuram como partes BANCO DA 
AMAZONIA SA contra VALDECY PEREIRA DOS SANTOS e MAGNA ALVES DA SILVA FERREIRA, sendo pelo Meritíssimo 
Juiz foi determinado a expedição do presente EDITAL, pelo qual CITA-SE E INTIMA-SE a executada MAGNA ALVES DA 
SILVA FERREIRA, atualmente com endereço incerto e não sabido, para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de 
honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação (artigo 827, 
caput, c/c artigo 829, caput, ambos do Código de Processo Civil). No caso de integral pagamento no prazo acima estipulado, o 
valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (artigo 827, parágrafo 1° do Código de Processo Civil). Poderá o 
executado, caso queira, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do despacho 
inicial, com as complementações que se fizerem necessárias, sob pena de revelia e nomeação de curador especial (artigo 257, 
incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). Valor do Débito: R$ 21.180,32 (vinte e um mil, cento e oitenta reais e trinta e dois 
centavos). Nos termos do Despacho de evento 75. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 09 
de agosto de 2021. Eu, Thays Joanna Gonçalves Berlanda, Estagiária/Voluntária, conferi e subscrevi. 
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COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) 
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pela Escrivania do Cartório de 
Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2° Cível, no qual por este meio CITAR: INTERESSADOS INCERTOS OU 
DESCONHECIDOS, para tomar conhecimento da Ação de Partilha, processo n.° 00008162920218272714, em que figura como 
Inventariante: FRANCISCA DE ARAUJO SARAIVA e inventariada: Espólio "de cujus" ESPÓLIO DE: PEDRO LOPES SARAIVA. 
ADVERTINDO: de que não sendo contestada a presente ação no prazo legal, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrado 
pela autora na inicial. E INTIMAR para os termos do respeitável despacho contido no evento 12, cuja parte a seguir transcrevo: 
"... a) Cite – se todos os herdeiros; b) INTIME-SE o Ministério Público, eletronicamente. c) Intime – se, eletronicamente, a 
Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal “município onde os bens estiverem localizados”, no prazo de 15 (quinze) dias.  d) 
PUBLIQUE-SE edital para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos (CPC, art. 626, §1º cc art. 259, 
inciso III). ..." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia - TO, aos 05/08/2021. _____________ Dr. MARCELO 
ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de direito. Eu _______, Matheus Fernandes de Souza Lima, Estagiário, digitei e conferi. CERTIDÃO, 
Eu _________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colméia- -TO., 
05/08/2021. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 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  0001138-17.2019.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a) FRANCILENA MARIA DA SILVA (vítima - test. comum), nascida aos 16/08/1983, filha de Francisco Pedro da Silva 
e Maria D. da Silva e CLEBER LIMA VIEIRA (acusado), brasileiro, solteiro, nascido aos 18/07/1988, CPF: Prejudicado (ilegível), 
natural de Gurupi/TO, filho de Luzinete Lima Vieira e Joaquim Vieira, atualmente em local incerto e não sabido, incurso artigo 
147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, conforme consta dos autos, fica intimado (a) pelo 
presente sobre a sentença de extinção de punibilidade autos supra. 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 9 de agosto de 2021. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Magistrado FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo 1a Vara Cível, 
tramitam os autos da Ação abaixo: 
Processo n° 0001127-96.2021.8.27.272 – Chave Processo: 471252004121 
AUTOR: JOAO SOARES DA SILVA 
ADVOGADO: RONEY VIANA DE OLIVEIRA (OAB TO008611) 
RÉU: WENDER MOREIRA DA SILVA 
RÉU: WELVIS SOARES CAMARGO 
RÉU: RAIMUNDO SOARES DA SILVA 
RÉU: ISABEL GABRIEL LEITE 
RÉU: JORGE GABRIEL SAMPAIO 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO dos EVENTUAIS INTERESSADOS.   
DESPACHO do evento 8: “Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por JOÃO SOARES DA SILVA em desfavor do 
ESPÓLIO DE JORGE GABRIEL SAMPAIO. DEFIRO o requerimento para concessão dos benefícios da justiça 
gratuita. RECEBO a inicial. INCLUA-SE em pauta para realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo 
CEJUSC. CITE-SE para comparecimento à audiência e ciência dos termos da exordial; bem como para, querendo, responder a 
ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da realização da audiência (CPC, arts. 334, 335, I, e 344 c/c 341). CITEM-
SE ainda os confinantes do imóvel (CPC, artigo 246, §3º). INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, para manifestarem-se, no prazo 
de até 30 (trinta) dias. EXPEÇA-SE edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para citação de eventuais interessados. Por fim, INTIME-



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5020 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2021 9 

 

 
 

SE o Ministério Público, no prazo de até 30 (trinta) dias. INTIMEM-SE. CITEM-SE. CUMPRA-SE. Guaraí, 23/7/2021. FÁBIO 
COSTA GONZAGA Juiz de Direito’’. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um imóvel usucapiendo, denominado Fazenda Dois Irmãos, localizado 
no loteamento São José, em parte do lote 121, com área de 88,8714, correspondente a 18,3619 alqueire(s), com seguintes 
limites e confrontações: marco nº 3, seguindo rumo 70° 3ONO, com distância de 650,00 metros até o marco número 4, deste 
segue rumo 22º 50’NO, com distância de 420 metros, até alcançar o marco 5, deste segue rumo 83° 30’ NO, com distância de 
440,00 metros até o marco número 6, dividindo com outra parte do lote 121, com 677,79 metros, até o marco 7, dividindo com os 
lotes 21 e 22, registrado no livro 3, fls. 159, sobre nº de ordem 918, no CRI de Guaraí –TO”. 
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 09 de agosto de 2021 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí – TO, CEP 77700-000. Eu 
Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei. FÁBIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL Nº 3361493 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: TIAGO MARTINS CAMPOS 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0006562-87.2017.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe 
move MARIA ESTER LEAL MACIEL, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 13677543134, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia 
segue anexa, bem como para, CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. (Citação conforme a Lei nº 
8.710/93). VALOR DA CAUSA de R$ 36.397,02. 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, 09 de Agosto de 2021. Eu, Lourival Mota Júnior, Técnico 
Judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca deGurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente editalvirem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0000264-40.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contrao(a) 
acusado(a) ANDRÉIA FONSECA LEMOS, brasileira, solteira, secretária, natural deGurupi-TO, nascida aos 04 de janeiro de 
1977, filha de Edmar Fonseca Lemos, portadora doRG nº: 2794937 SSP-TO, inscrita no CPF sob o nº: 786.569.661-20, 
atualmente em lugarincerto e não sabido, como incurso nas sanções dos crimes de artigo 155, § 4º, II do CódigoPenal, por mais 
de 07 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. E, como não foiencontrada para ser citada pessoalmente, fica citada pelo 
presente, para responder à acusaçãopor escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se a acusada não possuir 
defensorconstituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta seránomeado Defensor 
Público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi,Estado do Tocantins, aos 09 de agosto de 2.021. 
Eu, Luciana Barros Acácio Noleto,Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
 

3ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º  00140202420188272722, de Ação de Cumprimento de 
sentença requerida por RB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP em face de VOLVO DIESEL 
VEICULOS PESADOS - EIRELI, e por este meio INTIMA o executado VOLVO DIESEL VEÍCULOS PESADOS EIRELI-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.770.319/0001-08, na pessoa de seu representante 
legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue o pagamento do débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de fixação de multa no patamar de 10% sobre o montante do débito, nos moldes do art. 523 e s., do CPC, bem como o 
arbitramento, para este procedimento executório, dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 1°, do CPC 
(10%). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 640483514618, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado aos 09 de agosto de 2021, nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
Eu, Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º 00201681720198272722, de Ação de Procedimento Comum 
Cível requerida por MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO em face de THALES BADU CÂMARA AQUINO, e por este meio 
CITA o requerido THALES BADU CÂMARA AQUINO, brasileiro, estado civil desconhecido, agropecuarista, portador do 
CI/RG nº RG 5879587 SSP-GO e inscrito no CPF n º 084.304.216-88, atualmente em lugar incerto ou não sabido, com 
fundamento no art. 259, inciso I, do CPC/2015, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela 
autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo 
será através da Chave n.º 458259134213, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 03 de agosto de 2021. Eu Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e 
subscrevo nos termos previsto em lei 
 

Juizado especial cível 

Às partes e aos advogados 
Autos:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 0003696-04.2020.8.27.2722/TO 
Requerente: EMILIANO HOCHAIM SUITER 
Requerente: MARYELLE MENDES 
Advogado dos requerentes:HERÁCLITO NEY SUITER OAB/TO 7523 
Requerido:ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA 
Advogada do requerido:ROSÂNIA APARECIDA CARRIJO, OAB/GO nº 14.025 
SENTENÇA:"ISTO POSTO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 4º E 5º DA LEI N. 9.099/95, ART. 14 DO CDC, ARTIGO 104 DO CC, 
ART. 371, ART. 373, I, E ART. 487, I, TODOS DO CPC, JULGO IMPROCEDENTES TODOS PEDIDOS DOS 
AUTORES EMILIANO HOCHAIM SUITER E MARYELLE MENDES. E, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 
DA RÉ ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS FACE AO ART. 55, DA LEI N. 
9.099/95.Publique-se. Intimem-se.Defiro o pedido da parte ré de intimação exclusiva em nome da advogada Rosânia Aparecida 
Carrijo, inscrito na OAB/GO sob o n. 14.025, desde que devidamente cadastrados ao sistema e-proc. Determino a vinculação da 
referida advogada ao sistema.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se independente de nova decisão". Gurupi/TO, 
data certificada no sistema.Maria Celma Louzeiro Tiago.Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de Gurupi/TO 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0002087.49.2021.827.2722 
Denunciado: JOSE VALDIR RIBEIRO 
Vitima: H. P. S 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de JOSÉ VALDIR RIBEIRO, brasileiro, união estável, inscrito no 
CPF n°.191.167.486-20, residente na Rua 17, Esq. com rua 11, Qd. 40, Lt. 31, casa verde, setor Nova Fronteira, município de 
Paraíso do Tocantins-TO, celular: (63) 98109-2129 / (63) 99239-0420 / (63) 98115-7142, intimado A VÍTIMA HP, estando em 
lugar incerto e não sabido, da sentença proferida evento 63 qual seja o dispositivo: Assim, o MM. Juiz proferiu sentença 
oralmente em audiência, absolvendo o acusado nos termos da fundamentação das partes. Na ocasião, determinou à 
serventia a intimação das partes e a comunicação da vítima, por edital, se necessário. Encerrado o presente termo, que vai 
assinado por mim conforme determina o provimento. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA Juiz de Direito. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 10 de agosto de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de 
Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
  
 

MIRACEMA 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS" 
O Doutor Marco Antônio Silva Castro, MM. Juiz de Direito em 1ª Substituição na Vara de Família, Infância e Juventude e 2º do 
Cível desta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os 
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quanto o presente edital de citação, virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se processaram os autos 
de AÇÃO DE DIVÓRCIO  nº 0003661-69.2019.8.27.2725, chave 680450682719 requerido por LUCIVANE ARAUJO FERREIRA 
NUNES em desfavor de DOURIVAN NUNES SOUSA , sendo o presente para CITAR o requerido DOURIVAN NUNES SOUSA, 
brasileiro, atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, conforme 
despacho evento 04. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Miracema do Tocantins-TO, aos 03 de agosto de 2021. 
Eu,__________, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi. 
 

PALMAS 
3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00332717020198272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: DEUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) DEUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS ?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 
(sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0033271-70.2019.8.27.2729, 
cujo resumo/teor segue transcrito: "Julgo improcedente a denúncia e ABSOLVO O ACUSADO DEUZIMAR RODRIGUES DO 
SANTOS , com base no ART. 386 , VI do CPP, tendo em vista que pela prova produzida em juízo houve legítima defesa". 
RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 10/08/2021. Eu, PAULA TERRA DA SILVA BARROS PALUDO, 
digitei e subscrevo. 
  
 

5ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004736-56.2013.8.27.2729 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00000000000191 
REQUERIDO: MÁRCIO FERREIRA BRITO - CPF: 49090925104 
Decisão:  No presente caso, tendo sido o requerido citado por hora certa (eventos 89, 91 e 93), e não havendo pela parte 
requerida constituição de advogado, prevalece o disposto no art. 72, II em seu parágrafo único do CPC1. Assim, fica nomeada 
como curadora especial a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Não obstante, promova-se a publicação deste despacho 
em Diário da Justiça, nos termos do art. 346 do CPC. Decorrido o prazo legal para apresentação de defesa, venha-me concluso 
com prioridade para julgamento.  Intimem. Publique. LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
 

Conselho da justiça militar 
Editais 

EDITAL Nº 005/2021 TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
PERMANENTE DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS, CORRESPONDENTE AO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR, PARA O ANUÊNIO 2021/2022 
O Doutor Cledson José Dias Nunes, Juiz de Direito respondendo pela Vara da Justiça Militar do Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições e na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos possam interessar, que no dia 27 de agosto de 2021, às 
14h20min, de forma presencial, na sala 68, 2º piso, na Vara da Justiça Militar, com sede no Prédio do Fórum Marquês São 
João da Palma na cidade de Palmas - TO, situado na Avenida Teotônio Segurado, Paço Municipal, realizará o sorteio dos nomes 
dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, que Comporão o Conselho Permanente da Justiça Militar, 
correspondente ao Bombeiro Militar, com fulcro no artigo 399, alínea “a” e “b”, do CPPM c/c art. 35 incisos II da L.C nº 10, de 11 
de janeiro de 1996. Sendo o presente para INTIMAR os Oficiais Superiores e Intermediários, APTOS, constantes da relação 
encaminhada pela Corregedoria Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, através do ofício nº 48/2021-
CORREG, de 30 de julho de 2021, que segue: 

ORD. POSTO RG. NOME MAT. 

01 TC QOBM 00.172-04 MAXUELL DOS SANTOS DE SOUZA 1068350/1 

02 TC QOBM 00.200-06 CIRO CARDOSO GUIMARAES FILHO 976699/3 

03 MAJ QOBM 00.283-06 SIDIMARCOS PEREIRA DE MESQUITA 1036548/1 

04 MAJ QOBM 00.388-08 RAFAEL ALVES CRUVINEL 55636/1 

05 MAJ QOBM 00.396-09 BENVINDO FILHO PINTO DE QUEIROZ 46702/1 
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06 MAJ QOBM 00.398-09 WELLINGTON DE SOUZA MOURA 1081675/1 

07 CAP QOBM 00.387-08 MARCOS HUMBERTO RENOVATO DOURADO 1053353/1 

08 CAP QOBM 00.391-08 DAVI LIRA DE CARVALHO 87868/2 

09 CAP QOBM 00.395-09 LÁZARO NOGUEIRA DA SILVA 116340/1 

10 CAP QOBM 00.401-09 JARBAS BORGES DA SILVA 126126/1 

Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital devidamente publicado na forma da Lei. DADO E 
PASSADO no Cartório desta Justiça Especializada, no Fórum de Palmas-TO, aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e um (09.08.21). Eu, Elivânia Ribeiro da Silva, Diretora de Secretaria Substituta, que digitei e subscrevi.    
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50370185020138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio: ALEX DANIEL SALOMAO DA CRUZ ROCHA ,CNPJ/CPF nº: 48088170206, 
NTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as 
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 agosto de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
  
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00229357020208272729 
DENUNCIADO: MAURICIO DE SOUSA BATISTA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado MAURICIO DE SOUSA BATISTA, brasileiro, solteiro, natural de Conceição do Araguaia/PA, nascido aos 
01/09/1996, filho de Maria Bonfim de Sousa Pereira e de Lourenço Costa Batista, portador do RG nº 1.356.165 SSP/TO, inscrito 
no CPF nº 067.138.551-80, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a 
condenação nas penas do  artigo 147, caput, na modalidade do artigo 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, todos na modalidade do 
artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 0022935-70.2020.8.27.2729, e como o denunciado 
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do 
CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à 
sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 
constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou 
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, 
não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, 
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 09/08/2021. Eu, LUCAS VINICIUS 
PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706. Estagiário digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO –PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor  VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA- MM. Juiz de Direito  desta Comarca de Palmeirópolis.FAZ SABER, a 
todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO verem, ou dele conhecimento tiverem, que se processam por este Juízo, na 
única Vara Cível, Autos nº. 0002966-66.2020.8.27.2730, Ação de Inventario dos bens deixados por EULALIA MARIA DE LIMA 
(ESPÓLIO). MANDOU CITAR Terezinha Vieira Lima,brasileira, nascida aos 10/05/1951, natural de Montalvão-MG, filha de 
Francisco Vieira Lima e Eulalia Maria Vieira, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o teor da presente ação, bem como 
para responder aos termos da presente ação no prazo de 15 dias. .Este edital deverá ser publicado no Diário da Justiça e afixado 
uma cópia no placar do Fórum local. Palmeirópolis - To, 10 de agosto de 2021. Janete do Rócio Ferreira- Técnica Judiciária, o 
digitei". 
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PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0002509-94.2021.8.27.2731 
Requerente: Regina Lira Costa Ribeiro 
Requerido: João Batista Gonçalves Ribeiro 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que Regina Lira Costa Ribeiro, representante, move em desfavor do representado: João Batista Gonçalves 
Ribeiro, brasileiro, natural de Paraíso do Tocantins, nascido em 23/06/1974, filho de Maria Iraildes Ferreira da Silva, inscrito no 
CPF nº 846.120.611-87, residente e domiciliado na Rua Bernadinho Maciel, nº 1574, Setor Oeste, Paraíso do Tocantins, e, como 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o 
exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada e, por conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO ao 
requerido João Batista Gonçalves Ribeiro: 
a) A proibição de se aproximar de Regina Lira Costa Ribeiro, devendo manter distância mínima desta de 200 (duzentos) 
metros e   
b) A proibição de manter contato com Regina Lira Costa Ribeiro, por qualquer meio de comunicação. 
A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 4.12.2021), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação ou cessação da situação de violência. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao 
Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública. ESTA DECISÃO SERVE 
COMO MANDADO. 
Paraíso do Tocantins, 5 de junho de 2021." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no 
local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (09 de Agosto de 2021). (09/08/2021). Eu ___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0002509-94.2021.8.27.2731 
Requerente: Regina Lira Costa Ribeiro 
Requerido: João Batista Gonçalves Ribeiro 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que Regina Lira Costa Ribeiro, representante, move em desfavor do representado: João Batista Gonçalves 
Ribeiro, brasileiro, natural de Paraíso do Tocantins, nascido em 23/06/1974, filho de Maria Iraildes Ferreira da Silva, inscrito no 
CPF nº 846.120.611-87, residente e domiciliado na Rua Bernadinho Maciel, nº 1574, Setor Oeste, Paraíso do Tocantins, e, como 
encontra-se a VÍTIMA Regina Lira Costa Ribeiro, brasileira, auxiliar de serviços gerais, natural de Paraíso do Tocantins-
TO, nascida em 28/08/1971, filha de Adelina Lira Costa, inscrita no CPF nº 890.130.691-34, redidente e domiciliada na 
Rua 1, Setor Aeroporto, nª 1245, Paraíso do Tocantins-TO, em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADA do inteiro teor da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte 
dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada e, por conseguinte, com fundamento na Lei 
n° 11.340/2006, DETERMINO ao requerido João Batista Gonçalves Ribeiro: 
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a) A proibição de se aproximar de Regina Lira Costa Ribeiro, devendo manter distância mínima desta de 200 (duzentos) 
metros e   
b) A proibição de manter contato com Regina Lira Costa Ribeiro, por qualquer meio de comunicação. 
A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 4.12.2021), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação ou cessação da situação de violência. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao 
Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública. ESTA DECISÃO SERVE 
COMO MANDADO. 
Paraíso do Tocantins, 5 de junho de 2021." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no 
local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (09 de Agosto de 2021). (09/08/2021). Eu ___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0001333-80.2021.8.27.2731 
Denunciado: DEUZIMAR BARBOSA MELO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado DEUSIMAR BARBOSA DE MELO, 
vulgo “DEUSIM”, brasileiro, solteiro, garçom, nascido em 02/11/1969, natural de Porto Nacional/TO, filho de Dalva Pinto Barbosa 
e de Antônio José de Melo, inscrito no CPF 517.957.601-68 e no RG 932.696/TO, residente na Rua RN04, Quadra 17, Lote 37, 
Loteamento Lago Sul, Taquaralto, Palmas/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 
155, § 4º, incisos II (mediante fraude) e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal. E, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o 
acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. 
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (09 de Agosto de 2021). (09/08/2021). Eu ___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
Prazo: 60(sessenta) dias 
Autos de Ação Penal: 0003383-84.2018.8.27.2731 
Acusado: BRUNO BARBOSA GONÇALVES  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado BARBOSA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, instalador de forro,nascido aos 24.11.1993, natural de 
Paraíso/TO, portador do RG nº 1.004.859 SSP/TO e CPF nº 039.211.931-50, filho de Maria Eliene Barbosa Gonçalves, residente 
e domiciliado na RUA BV5, QUADRA 44, LOTE 8, BAIRRO BOA VISTA, GOIANIA/GO, fone: (63) 99269 7871, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDAD'E, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva 
restou assim transcrita: "Considerando que o ora denunciado cumpriu integralmente as condições pactuadas na proposta de 
suspensão condicional do processo, HOMOLOGO a suspensão do feito, aplico o artigo 89, § 5º da Lei 9.099/95 e DECLARO 
EXTINTA A PUNIBILIDADE de BRUNO BARBOSA GONÇALVES. PROMOVA-SE A BAIXA DO INQUÉRITO POLICIAL NO 
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SISTEMA EPROC OU SPROC, CONFORME O CASO, E NA HIPÓTESE DE REFERIDA DILIGÊNCIA AINDA NÃO TER SIDO 
REALIZADA." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (09 de Agosto de 2021). (09/08/2021). Eu ___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE REMOÇÃO, MODIFICAÇÃO E DISPENSA DE TUTOR OU CURADOR - Publicação por 03 
(três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª Publicação 
O Excelentíssimo Senhor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO 
DE Remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador sob o nº. 0003385-83.2020.8.27.2731, requerida por NICE REGINA 
PEIXOTO DOS SANTOS em face de GERALDA MARIA VIEIRA, sentenciada em 01/03/2021 (ev. 69), a qual segue transcrita: "1. 
Relatório. Os presentes autos estão autuados com a classe de “Remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador” e com o 
assunto “Nomeação, Curatela, Família, DIREITO CIVIL”, em que figura como autora NICE REGINA PEIXOTO DOS SANTOS e 
como ré GERALDA MARIA VIEIRA. Pede a autora, sob os auspícios da gratuidade da justiça e inclusive em sede antecipação de 
tutela, seja nomeada curadora da requerida interditada, a fim de que possa representá-la perante aos órgãos públicos, privados e 
judiciais. Para tanto, argumenta, em suma, que: a) a requerida, que tem 87 anos de idade, é portadora de Síndrome Demencial 
há mais de 15 anos em estado avançado, razão pela qual foi interditada por meio de ação judicial, tendo lhe sido nomeada 
curada a Sr.ª MARIA JOSÉ DOS SANTOS, filha da requerida, mãe da autora; b) ocorre que a curadora veio a óbito em 
18/02/2020 e, desde então, a autora, neta da ré, vem dispensando todos os cuidados essenciais ao bem estar da interditada, 
acompanhando-a em seus procedimentos médicos e terapêuticos, ofertando-lhe todo o auxílio e suporte que necessita; c) a 
requerida “necessita de alimentação especial, remédios, faz uso de frauda geriátrica e constantemente é levada para internação 
hospitalar por alterações em seu estado de saúde”; d) a requerente, por seu turno, é “publicitária, divorciada, não tem filhos, 
residente no mesmo endereço da avó e encontra-se em pleno gozo de suas faculdades mentais”, mantendo inclusive “reputação 
ilibada e idoneidade moral” para assumir formalmente a responsabilidade pela avó requerida. Instruindo o pedido vieram os 
documentos anexados ao evento 1, dentre eles os documentos pessoais das partes, a certidão de óbito da curadora MARIA 
JOSÉ DOS SANTOS, laudos médico e fisioterápico sobre o quadro clínico da requerida e termo de curatela provisória (DOC 
PESS2).No evento 5 foi concedida antecipação de tutela, tendo sido a autora nomeada curadora provisória da requerida. Nessa 
mesma ocasião foi ainda nomeada curadora especial à requerida um dos defensores públicos que atuam neste Juízo. Termo de 
compromisso assinado no evento 22.Intimada, a curadora especial oferece contestação por negativa geral, pugnando, em suma, 
pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à requerida e pela realização do estudo do caso pela Equipe 
Multidisciplinar (ev. 23).A intervenção da Equipe Multidisciplinar também foi solicitada pelo Ministério Público (ev. 30).Despacho 
determinando a remessa ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares – GGEM no evento 37.Laudos técnicos apresentados 
no evento 40 e 41.A autora concorda com o resultado dos laudos (ev. 45).A curadora especial exarou ciência (ev. 48).Com vista, 
o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido autoral (ev. 66).É o relatório. Decido.2. Fundamentação. Considerando o 
procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta julgamento. 
Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os 
pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. No mérito, impede 
verificar somente se a autora reúne as condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curadora da requerida, tendo 
em vista que a interdição da ré já foi decretada por sentença judicial (ev. 77, Ação de Interdição n.º 0001185-
40.2019.8.27.2731).De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 
interesses do curatelado”. Pois bem.A parte autora confirmou a morte da antiga curadora (ev. 1, DOC PESS2) e também sua 
capacidade de representar ou assistir a interditada nos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial (art. 85, caput, e § 1º, 
Lei n.º 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência).Comprovou também que é a pessoa mais indicada para assumir a 
curadoria da requerida, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC – ev. 1, DOC PESS2), demonstrou ser 
comprometida com o bem estar da avó (evs. 40 e 41).Cumpre ressaltar que, após a realização de entrevistas com os envolvidos 
e de visita domiciliar, a assistente social e psicóloga da Equipe Multidisciplinar foram uníssonas em atestar que a autora reúne 
todas as condições para assumir formalmente o encargo de responsável pela relativamente incapaz: Diante dos fatos não 
existem dúvidas acerca do estado de senilidade da idosa, já agravado pela doença. Portanto, recomendo a alteração do 
exercício da curatela provisória em tutela de urgência de Geralda Maria de Vieira à neta Sra. Nice Regina Peixoto dos Santos em 
virtude do falecimento de sua curadora pretérita (mãe da autora e filha da interditada), requerente, como representante dos 
demais membros da família e que reúne condições de mantê-la em um ambiente saudável, seguro, harmonioso e com afeto 
(Estudo social – ev. 40).Nice apresenta condições psíquicas para exercer a função de tutora e curadora e expõe que desde o 
óbito de sua mãe que era antes a responsável, ela passou a cuidar de sua avó, a qual não possui bens, e necessita da 
modificação com termo de curatela provisória de tutela de urgência afim de legalização do processo. / A mesma relata ser a 
única responsável e interessada em cuidar da avó, relata que os tios não são saudáveis para assumir tamanha responsabilidade, 
sendo um cadeirante e a outra apresenta obesidade e outras comorbidades (Avaliação psicológica – ev. 41).O pedido é, pois, 
procedente. Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do disposto no art. 
1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que a autora já vem 
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auxiliando para que sejam proporcionados a ré os cuidados necessários ao seu bem estar e é, indubitavelmente, idônea. Assim, 
resta afastado qualquer risco ao patrimônio da requerida, mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e 
porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos 
do Código Civil).Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. 
Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui 
bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que 
figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. 
III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da 
curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 
16/02/2016).3. Dispositivo. Ante o exposto:1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 5;2. ACOLHO o pedido inicial e, 
assim, RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço 
para NOMEAR a autora NICE REGINA PEIXOTO DOS SANTOS como curadora definitiva da interditada GERALDA MARIA 
VIEIRA, em substituição à anterior curadora MARIA JOSÉ DOS SANTOS, já falecida.3. Fica a curadora dispensada do 
dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em 
Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto 
no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede 
mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a 
funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital 
os nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, LAVRE-SE o termo de 
curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 
ora fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE 
os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria n.° 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa 
dos autos à Contadoria Judicial Unificada, tendo em vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-
se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA, Juiz de Direito." E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou 
o MM. Juiz a publicação do presente no placar do Fórum local1 e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca 
aos 30/07/2021. Eu, Keyla Rocha Nogueira Rodrigues, digitei. Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA, Juiz de Direito.  
 

PARANÃ 
2ª vara cível e família 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã - TO,  no uso de suas atribuições 
legais, e etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi 
declarada a INTERDIÇÃO de VANDERLÚCIO PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, solteiro, aposentado, portador da cédula de 
identidade RG nº 1011751, SSP/TO e inscrito sob o CPF nº 030.866.451-56, Inscrito no Livro A-27, fls. 09 verso, Termo nº 
9.235 , residente e domiciliado na Avenida F, Qd. 70, Lt.10, Setor Vila Nova, Paranã/TO, foi nomeada Curadora a Sra. EVANI 
PEREIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, lavradora, portadora da RG nº 640652 - SSP/TO e CPF nº 972.462.121-91, residente e 
domiciliada na Av. F, Qd. 70, Lt. 10, Setor Vila Nova, Paranã - TO, a quem o MM. Juiz deferiu o compromisso legal, ao qual 
encarregou de bem e fielmente, sem dolo e nem malícia, com pura e sã consciência, servir o encargo de CURADORA 
DEFINITIVA do interditando VANDERLÚCIO PEREIRA DA ROCHA, nos autos de INTERDIÇÃO nº0000791-30.2019.827.2732, 
sujeitando-se as pena da lei. movidos pelo interditante. Tudo de conformidade com a sentença a seguir transcrita: “Desse modo, 
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC,  
para DECRETAR A INTERDIÇÃO, POR INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA, de VANDERLUCIO PEREIRA DA ROCHA e 
nomeio como curadora do interditando a requerente EVANI PEREIRA DE SOUSA, produzindo desde já os seus efeitos nos 
termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro. Fica a Curadora dispensada de prestar garantia. Lavre-se o termo de curatela. 
Cumpra-se o disposto nos arts. 755, §3º do CPC procedendo-se à inscrição desta sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
publicação pela imprensa local e pelo órgão oficial por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando os nomes do 
interditando e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Com o trânsito 
em julgado e cumpridas as formalidades necessárias, arquivem-se com as cautelas de praxe. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que será 
publicado  no Diário da   Justiça por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e afixado no placar do fórum local, na forma da 
lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paranã - Tocantins, aos 23 de Junho de 2021. Eu, EZIANA BATISTA 
CORTES, Técnica Judiciária, digitei e conferi. 
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PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Autos: 0001130-59.2014.8.27.2733 
Ação: Procedimento Comum 
Requerente: Cumprimento de sentença 
Exequente: JOÃO BATISTA SANTIAGO ODORNO -ME 
Advogado: Jackson Macedo de Brito 
Executado: CELULA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 
Advogado: Sem Advogado  
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, nos termos do artigo 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 
para condenar o Réu ao pagamento de R$ 7.754,83 (sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) 
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base no INPC, a contar da presente decisão. Sem 
custas e honorários (...)”. 
  
 

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

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 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 DIVINO COELHO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 
19125828134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007001-82.2019.8.27.2737 - Chave: 808715361519, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, para, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, 
recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$1.405,74 (um mil quatrocentos e cinco reais e 
setenta e quatro centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, 
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei. 
Porto Nacional-TO. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ARLETE BATISTA GLORIA, CNPJ/CPF nº 
44015550153, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 5003803-93.2012.8.27.2737 - Chave: 777235424312, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 615,19 (seiscentos e quinze reais e dezenove centavos), 
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAÃO LUIZ DE SOUZA JÚNIOR, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ANA PAULA DOS SANTOS MOREIRA, 
CNPJ/CPF nº 04356862163, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0005272-21.2019.8.27.2737 - Chave: 982683887919, 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$ 615,19 (seiscentos e quinze reais e 
dezenove centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da 
Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAÃO LUIZ DE SOUZA JÚNIOR, que digitei. Porto 
Nacional-TO. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0009762-23.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de EVANY RODRIGUES DE 
SOUZA, CNPJ/CPF nº 57947899134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 39 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, 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 
0008329-47.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DONIZETE LEONEL DE 
ANDRADE, CNPJ/CPF nº 30060885149, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, honorários advocatícios pagos na via 
administrativa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
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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 
0012399-44.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA DO ROSARIO DE 
SENA FERREIRA, CNPJ/CPF nº 36424382100, 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 _____, 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 
0003081-37.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ALINE DE ABREU 
CARVALHO, CNPJ/CPF nº 04488298192, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 39 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:Decido. Bem de ver que, tendo a parte 
exequente dado ao devedor quitação pelo pagamento do débito executado, resta a este Juízo extinguir a presente execução, a 
teor do que dispõe o artigo, 924, II, do CPC, e assim o faço, determinando o arquivamento dos autos, mediante as cautelas de 
praxe. Por último, segundo orientação jurisprudencial os honorários advocatícios devem ser arbitrados tendo em vista o princípio 
da causalidade. " É que a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro pauta-se pelo princípio da sucumbência, 
norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as 
despesas dele decorrentes". É a jurisprudência dominante no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Quem deu causa ao 
ajuizamento da ação foi à parte executada, só efetuando o pagamento ao credor após o ajuizamento da execução. Assim, 
condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da execução. Determino o Desbloqueio de eventuais valores, veículos, imóveis ou outros bens bloqueados da parte 
Executada. Custas se houverem serão arcadas pelo(a) Executado(a), salvo se beneficiário da justiça gratuita (Lei 1060/50). 
Após, arquivem-se os autos, depois de efetuadas as baixas e comunicações de estilo também Fica ainda a parte 
Executada INTIMADA para, no prazo de 15 dias comprovar nos autos o recolhimento dos honorários advocatícios, ou apresentar 
impugnação, sob pena de multa e demais consequencias legais. 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 
0009604-94.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ELBER FERNANDO DA SILVA, 
CNPJ/CPF nº 45469326187, 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 
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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 
0009742-32.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de EDUARDO GOUVEIA 
SANTIAGO LAGE, CNPJ/CPF nº 89956230120, 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 _____, 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 
0007622-79.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de EDUARDO GOUVEIA 
SANTIAGO LAGE, CNPJ/CPF nº 89956230120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita 
a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada.Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e 
considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, honorários advocatícios pagos na via 
administrativa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida 
na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
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 
0012571-83.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de HILDA BARBOSA DE SOUSA 
BRITO, CNPJ/CPF nº 03793196160, 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 
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executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
5001832-73.2012.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de SALATIEL PEREIRA DA 
SILVA, CNPJ/CPF nº 09616683187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 75 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0005923-87.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ROGÉRIO DE OLIVEIRA 
JACINTO, CNPJ/CPF nº 68929439187, 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 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com 
relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e 
cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo 
sistema.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0002550-77.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ALANA DUARTE BRITO DA 
SILVA, CNPJ/CPF nº 02985877180, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 20 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
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expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0008360-09.2015.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JANAINA BORGES 
GUIMARÃES, CNPJ/CPF nº 01718115180, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 57 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0008912-66.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DIESIO FERNANDO ROCHA 
DA COSTA, CNPJ/CPF nº 06925829167, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0009053-22.2017.8.27.2737, proposta pelo PREVIPORTO – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA em face de 
CAROLINA PEREIRA MOTTA, CNPJ/CPF nº 01656936143, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar 
ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, 
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA 
EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar 
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extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) 
alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda 
Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da 
ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da 
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-
se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e 
arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. . Eu _____, 
ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0005772-24.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ZANDONAIDE LOPES DE 
SOUSA, CNPJ/CPF nº (#)CPFREU(#), sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 30 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 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. 
 

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº :0001210-38.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO:696357100418. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADA DA SENTENÇA, a requerida CARMEM CIRQUEIRA BATISTA, 
inscrito(a) no CPF nº 335.898.791-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença 
prolatada no evento 59, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 
12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença: 20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em 
dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado; 20.2 
INTIME(M)-SE e a parte executada CARMEM CIRQUEIRA BATISTA no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via 
eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandado, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, 
por edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-
SE com as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc. Documento eletrônico assinado por WELLINGTON 
MAGALHÃES, 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 2619489v1 e do código CRC 00758ddf.Informações 
adicionais da assinatura: Signatário (a): WELLINGTON MAGALHÃES. Data e Hora: 27/4/2021, às 14:57:17. Eu, Ana Carolina 
Borges Vieira de Araújo, servidora de secretaria, o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº:0000993-92.2018.8.27.2715; CHAVE Nº:679113226618. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADO DA SENTENÇA, o requerido GEANE DE OLIVEIRA MENDES, 
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inscrito(a) no CPF nº 663.226.183-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença 
prolatada no evento 62, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 
12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em 
dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado;20.2 
INTIME(M)-SE e a parte executada GEANE OLIVEIRA MENDES no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via 
eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandado, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, 
por edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-
SE com as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc.Documento eletrônico assinado por WELLINGTON 
MAGALHÃES, 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 2619510v1 e do código CRC 917bd66d. Informações 
adicionais da assinatura: Signatário (a): WELLINGTON MAGALHÃES Data e Hora: 27/4/2021, às 14:57:10. Eu, Ana Carolina 
Borges Vieira de Araújo, servidora de secretaria, o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Nº do Processo: 0002022-80.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO: 474575291518. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADA DA SENTENÇA, ANA PEDRA GOMES DIAS, inscrito(a) no CPF/CNPJ 
000.042.581-85, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença prolatada no evento 50, 
cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e 
sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias 
úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado;20.2 INTIME(M)-SE e a parte 
executada ANA PEDRA GOMES DIAS no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de 
advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por edital. 21. CUMPRA-
SE.22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de 
sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc.Documento eletrônico assinado por WELLINGTON MAGALHÃES, 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 2524140v1 e do código CRC 2370f8f9.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): 
WELLINGTON MAGALHÃESData e Hora: 12/4/2021, às 15:56:460002022-80.2018.8.27.2715 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Nº do Processo:  0003068-07.2018.8.27.2715 ; CHAVE DO PROCESSO:837024695118. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADA DA SENTENÇA, GEOVANA DE SOUZA ANDRADE, inscrito(a) no 
CPF/CNPJ sob nº 058.541.551-09, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença 
prolatada no evento 52, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 
12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em 
dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado;20.2 
INTIME(M)-SE e a parte executada GEOVANA DE SOUZA ANDRADE no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela 
via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último 
caso, por edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em 
julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc. Documento eletrônico assinado 
por WELLINGTON MAGALHÃES, 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 2524142v1 e do código 
CRC 7fe0f07c.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): WELLINGTON MAGALHÃESData e Hora: 12/4/2021, às 
15:57:1 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Nº do Processo: 0002558-91.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO: 118141146418. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADO DA SENTENÇA HORIZONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
S/A, inscrito(a) no CPF/CNPJ 13.829.267/0001-38,, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
sentença prolatada no evento 57, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI 
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c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 20. Do teor desta sentença: 20.1 INTIME-SE a parte exequente no 
prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via 
mandato;20.2 INTIME(M)-SE e a parte executada HORIZONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. no prazo de 15 
(quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandado, na hipótese de falta 
de  advogado constituído; c) em último caso, por edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 
39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc. 
Documento eletrônico assinado por WELLINGTON MAGALHÃES, 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 2619504v1 e do 
código CRC 6efdf63b.Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): WELLINGTON MAGALHÃES. Data e Hora: 
27/4/2021, às 14:57:44 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Nº do Processo: 0002552-84.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO 160563388018. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADA DA SENTENÇA DELMA ALVES FOLHA, inscrito(a) no CPF/CNPJ 
007.499.221-09 atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença prolatada no evento 71, 
cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e 
sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias 
úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado;20.2 INTIME(M)-SE e a parte 
executada DELMA ALVES FOLHA no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de advogado 
habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por edital. 21. CUMPRA-SE. 22. 
Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 24. 
Cristalândia, data no sistema e-Proc.Documento eletrônico assinado por WELLINGTON MAGALHÃES, 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 2524155v1 e do código CRC 2409d4f8. Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): 
WELLINGTON MAGALHÃES; Data e Hora: 12/4/2021, às 15:56:59. Eu, Ana Carolina Borges Vieira de Araújo, matrícula 355766, 
servidora de secretaria, o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Nº do Processo: 0002498-21.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO 809457233818. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADA DA SENTENÇA ANTONIO INACIO CHEFER DE SOUZA, inscrito(a) no 
CPF/CNPJ 855.717.251-68, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença prolatada no 
evento 68, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos 
terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) 
dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado;20.2 INTIME(M)-SE e a 
parte executada ANTONIO INACIO CHEFER DE SOUZA no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica 
(em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por edital.  
21. CUMPRA-SE.22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 
cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc. Documento eletrônico assinado por WELLINGTON MAGALHÃES, 
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 2566871v1 e do código CRC 45b4c27f.Informações adicionais da 
assinatura:Signatário (a): WELLINGTON MAGALHÃES. Data e Hora: 21/4/2021, às 10:30:36.Eu, Ana Carolina Borges Vieira de 
Araújo, matrícula 355766, servidora de secretaria, o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Nº do Processo :  0002405-58.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO 419951805518. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADA DA SENTENÇA MARILEIA LIMA DOS SANTOS, inscrito(a) no 
CPF/CNPJ 852.034.591-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença prolatada no 
evento 60, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos 
terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
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SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) 
dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado;20.2 INTIME(M)-SE e a 
parte executada MARILÉIA LIMA DOS SANTOS no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso 
de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por 
edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 
as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc. Documento eletrônico assinado por WELLINGTON 
MAGALHÃES, 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 2524158v1 e do código CRC c5b72159.Informações 
adicionais da assinatura:Signatário (a): WELLINGTON MAGALHÃES Data e Hora: 12/4/2021, às 15:56:58 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Nº do Processo: 0002343-18.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO 935118883918. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADO DA LUZIMAR ORLANDO MARTINS, inscrito(a) no CPF/CNPJ 
413.879.701-78, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença prolatada no evento 60, 
cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e 
sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias 
úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado;20.2 INTIME(M)-SE e a parte 
executada LUZIMAR ORLANDO MARTINS no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de 
advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por edital. 21. CUMPRA-
SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de 
sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc. Documento eletrônico assinado por WELLINGTON MAGALHÃES, 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 2524162v1 e do código CRC e9773354.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): 
WELLINGTON MAGALHÃES Data e Hora: 12/4/2021, às 15:56:58. Eu, Ana Carolina Borges Vieira de Araújo, servidora de 
secretaria, o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Nº do Processo 0002331-04.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO 539370319818. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADO DA SENTENÇA MANOEL COELHO DE AGUIAR, inscrito(a) no 
CPF/CNPJ 265.300.311-20, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença prolatada no 
evento 60, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos 
terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) 
dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado;20.2 INTIME(M)-SE e a 
parte executada MANOEL COELHO DE AGUIAR no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em 
caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por 
edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 
as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc. Eu, Ana Carolina Borges Vieira de Araújo, servidora de 
secretaria, o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Nº do Processo: 0002315-50.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO: 285760583818. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADO DA SENTENÇA, o JOSE GONÇALVES R DA SILVA, inscrito(a) no 
CPF/CNPJ 389.140.341-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença prolatada no 
evento 50, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos 
terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) 
dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandato;20.2 INTIME(M)-SE e a 
parte executada JOSÉ GONÇALVES RIBEIRO DA SILVA no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica 
(em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por 
edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 
as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc. Documento eletrônico assinado por WELLINGTON 
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MAGALHÃES, 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 2524170v1 e do código CRC f7002473.Informações 
adicionais da assinatura: Signatário(a) WELLINGTON MAGALHÃES Data e Hora: 12/4/2021, às 15:56:55 0002315-
50.2018.8.27.2715 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0002238-41.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO: 865402294218. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADO DA SENTENÇA, o UBIRATAN LUIZ DO CARMO, inscrito(a) no 
CPF/CNPJ 618.836.541-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença prolatada no 
evento 70, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos 
terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) 
dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado;20.2 INTIME(M)-SE e a 
parte executada UBIRATAN LUIZ DO CARMO no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso 
de advogado habilitado); b) por mandado, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por 
edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 
as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc. Documento eletrônico assinado por WELLINGTON 
MAGALHÃES, 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 2524146v1 e do código CRC 7ad5c004.Informações 
adicionais da assinatura:Signatário (a): WELLINGTON MAGALHÃESData e Hora: 12/4/2021, às 15:56:54 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Processo: 0002214-13.2018.8.27.2715 Chave: 416208928418. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADO DA SENTENÇA, o requerido MANOEL DIVINO DIAS DA 
SILVA,inscrito(a) no CPF/CNPJ 564.902.401-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
sentença prolatada no evento 63, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI 
c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no 
prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via 
mandato;20.2 INTIME(M)-SE e a parte executada MANOEL DIVINO DIAS DA SILVA no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte 
forma: a) pela via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; 
c) em último caso, por edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em 
julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc. Documento eletrônico assinado 
por WELLINGTON MAGALHÃES, 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 2524159v1 e do códigoCRC 2b72c2ee. 
Informações adicionais da assinatura: Signatário(a):WELLINGTON MAGALHÃES Data e Hora: 12/4/2021, às 15:56:51 0002214-
13.2018.8.27.2715 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Nº do Processo 0002168-24.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO  158675180418. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADO DA SENTENÇA RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE NOVAES, 
inscrito(a) no CPF/CNPJ 389.157.311-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença 
prolatada no evento 60, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 
12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em 
dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado;20.2 
INTIME(M)-SE e a parte executada RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE NOVAES no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte 
forma: a) pela via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de  advogado constituído; 
c) em último caso, por edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em 
julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc.Documento eletrônico assinado 
por WELLINGTON MAGALHÃES, 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 
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eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2524166v1 e do código 
CRC 53f9d4d0.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): WELLINGTON MAGALHÃES.Data e Hora: 12/4/2021, às 
15:56:48. Eu, Ana Carolina Borges Vieira de Araújo, o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Nº do Processo 0001874-69.2018.8.27.2715; CHAVE DO PROCESSO  350688039818. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADA DA SENTENÇA POLLYANA DE SOUSA LINO, inscrito(a) no CPF/CNPJ: 
013.494.311-25, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença prolatada no evento 60, 
cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e 
sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença:20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias 
úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandado;20.2 INTIME(M)-SE e a parte 
executada POLLYANA DE SOUSA LINO no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de 
advogado habilitado); b) por mandado, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por 
edital. 21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 
as cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc.Documento eletrônico assinado por WELLINGTON 
MAGALHÃES, 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 2619494v1 e do código CRC 06e9ac2e.Informações 
adicionais da assinatura:Signatário (a): WELLINGTON MAGALHÃES.Data e Hora: 27/4/2021, às 14:57:39. Eu, Ana Carolina 
Borges Vieira de Araújo, servidora de secretaria o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Processo: 0000760-95.2018.8.27.2715 Chave: 176456899218. 
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia-TO, na forma da Lei, FAZ SABER a 
todos que o presente edital ou dele tiverem conhecimento nos autos acima epigrafado, da Ação de Execução Fiscal, interposta 
pelo Município de Lagoa da Confusão, FICA INTIMADO DA SENTENÇA, o requerido JOÃO DIAS DE ASSUNÇÃO, inscrito(a) no 
CPF Nº 389.145.061-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença prolatada no 
evento 54, cuja parte final a seguir transcrita: 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos 
terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.20. Do teor desta sentença: 20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 
(trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandato; 20.2 INTIME(M)-
SE e a parte executada JOAO DIAS DE ASSUNCAO no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em 
caso de advogado habilitado); b) por mandado, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por edital.  
21. CUMPRA-SE.  22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39).  23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 
cautelas de sempre.  24. Cristalândia, data no sistema e-Proc. ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

2ª Vara Cível  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0012135-72.2018.8.27.2722/TO 
AUTOR: ELAINY CRISTINA ALVES MARTINS OLIVEIRA 
RÉU: WESLEY M. CORREIA FILHO 
EDITAL Nº 2217542 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º  0012135-72.2018.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por ELAINY 
CRISTINA ALVES MARTINS OLIVEIRA em face de WESLEY M. CORREIA FILHO, e por este meio CITA o(a) 
requerido(a), WESLEY M. CORREIA FILHO, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuar o pagamento no valor de R$ 1.737,44 (um mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sob 
pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta 
a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de 
quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através 
da Chave n.º 496552330618, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que 
fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
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Tocantins, aos 23 de fevereiro de 2021. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e 
subscrevo.  
  

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito 

 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Secretaria Unificada das Varas Cíveis da Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 
77021-654 - Fone: 63 3218-4569 http://www.tjto.jus.br - Email: seci@tjto.jus.br  
 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0005323-61.2016.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. 
RÉU: FRANCO DOUGLAS BARROS LIMA ANDRADE CASTRO 
EDITAL Nº 3102247 
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 FRANCO DOUGLAS BARROS LIMA ANDRADE CASTRO, inscrito no CPF sob o nº 
82585032515 para o disposto no campo finalidade: AUTOS N°: 0005323-61.2016.8.27.2729 AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 65.531,05 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. REQUERIDO: FRANCO DOUGLAS 
BARROS LIMA ANDRADE CASTRO FINALIDADE: CITAR a requerida FRANCO DOUGLAS BARROS LIMA ANDRADE 
CASTRO 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, 25, 42, 73 e 94. A parte autora, por sua vez, postulou no evento ... 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 54, 55 e 63. Ocorre que, o(s) endereço(s) encontrado(s) 
por este Juízo nas buscas realizadas nos sistemas eletrônicos disponíveis é(são) 0005323-61.2016.8.27.2729 3102247 .V3 
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(M)-SE A PARTE(S) DEMANDADA(S) 
POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que, caso queira(m), apresente(m) resposta ao presente pedido, no prazo de 
15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 335, III, e 231, IV , ambos do novo CPC, sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e 
presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(s) Autor(es). 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 
3102247v3 e do código CRC dc047f11.   
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): AGENOR ALEXANDRE DA SILVA Data e Hora: 5/7/2021, às 14:4:55 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 445, de 10 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000019406-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Lorena Borges Marra para o cargo de provimento em 
comissão de Secretária TJ, com lotação no gabinete da Desembargadora Maysa Vendramini Rosal. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Conjunta Nº 25, de 10 de agosto de 2021 
Regulamenta a Central de Alvarás de Soltura - CAS no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e Sistema 
Penitenciário e Prisional do Estado do Tocantins dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E A CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Acordo de Cooperação Técnica n.º 05/2020 firmado entre o Poder Judiciário do Estado do Tocantins e o 
Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça, com o objetivo de implantação da 
Central de Alvarás de Soltura - CAS no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e Sistema Penitenciário e Prisional no 
Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a delegação do  cumprimento dos alvarás de soltura por parte da Central de 
Alvarás de Soltura - CAS; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 108, de 06 de abril de 2010, que dispõe sobre o cumprimento de alvarás de 
soltura e movimentação de presos do sistema carcerário; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 251, de 04 de setembro de 2018, que institui e regulamenta o Banco 
Nacional de Monitoramento de Prisão – BNMP 2.0 para o registro de mandados de prisão e de outros documentos, nos termos 
do art. 289-A do CPP; 
CONSIDERANDO a primazia pela celeridade do cumprimento das ordens judiciais de soltura; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n.º 20.0.000025323-6; 
RESOLVEM: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º. Fica delegada aos coordenadores e servidores da Central de Alvarás de Soltura - CAS a atribuição de cumprimento de 
alvarás de soltura e benefícios de execução penal concedidos pelo Poder Judiciário do Tocantins por meio eletrônico de todas as 
unidades judiciais criminais e cíveis de 1º e 2º graus do Poder Judiciário do Tocantins. 
Art. 2º. A Central de Alvarás de Soltura - CAS é unidade setorial subordinada à Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do 
Estado do Tocantins por meio da Superintendência de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional do Estado do 
Tocantins, e suas atribuições no tocante ao cumprimento dos atos mencionados no art. 1º são definidas nesta Portaria Conjunta. 
Art. 3º. A CAS será sediada na cidade de Palmas/TO em local designado pela Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado do 
Tocantins e será composta de: 
I - dois Coordenadores, policiais penais, disponibilizados ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
II - equipe técnica de servidores da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça. 
Art. 4º. A CAS receberá ordens judiciais e administrativas, nos termos desta Portaria Conjunta, devendo executar de modo fiel às 
determinações contidas, através da emissão de Instrução Técnica às unidades prisionais pertencentes ao Sistema Penitenciário 
gerido pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 5º. A CAS funcionará ininterruptamente e seu funcionamento interno será regulamentado pela Coordenação da 
Superintendência de Administração dos Sistemas Penitenciário, visando assegurar o cumprimento das solturas ou liberação em 
conformidade com a legislação vigente e o sistema estrutural de segurança de cada unidade prisional. 
Parágrafo único. Aos sábados, domingos e feriados a CAS funcionará em regime de plantão. 

AUTORIZAÇÕES DE SOLTURA 
Art. 6º. Serão cumpridos alvarás de soltura das decisões proferidas pelo juízo competente, entre elas: 
I - revogação da prisão; 
II - concessão de prisão domiciliar; 
III - livramento condicional; 
IV - progressão para o regime prisional semiaberto harmonizado, com ou sem monitoramento eletrônico, ou trabalho externo; 
V - progressão para regime prisional aberto; 
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VI - extinção de pena; 
VII - concessão e recolhimento pela Autoridade Judiciária ou Administrativa de fiança; 
VIII - Indulto; 
IX - Desinternação. 
§ 1º Nos casos de prisão civil ou temporária, compete ao responsável pela Unidade Prisional diligenciar, até o último dia útil que 
antecede a soltura, no sentido de confirmar  eventual manifestação por parte do Judiciário que impeça a liberação da pessoa 
presa. 
§ 2º Estando a pessoa presa recolhido em uma das Unidades Prisionais do Estado do Tocantins e, sobrevindo novo mandado de 
prisão para efetivação, simultâneo ou não ao cumprimento do alvará de soltura, poderá a CAS promover o seu cumprimento, 
certificando e comunicando os Juízos de expedição.  
Art. 7º. Os servidores em atuação na CAS, no cumprimento das determinações deverão realizar conferência da situação prisional 
da pessoa presa em liberação no sistema BNMP 2.0, gerando o extrato da informação, certificando-se data, local e horário do 
cumprimento da soltura, o estabelecimento prisional e o respectivo diretor, bem como se resultou ou não na soltura do preso e as 
razões que eventualmente justificaram a manutenção da prisão. 
Art. 8º. A CAS terá amplo acesso às decisões de soltura e outros benefícios concedidos ou expedidos pelo Poder Judiciário do 
Tocantins. Sendo o processo sigiloso deverá solicitar acesso aos documentos necessários ao cumprimento do ato. 
Art. 9º. No cumprimento dos alvarás de soltura ou ordens de liberação será observada a existência no teor do documento das 
seguintes informações: 
I - qualificação simplificada da pessoa presa beneficiada; 
II - indicação do processo do qual se originou a decisão judicial; 
III - análise detalhada da situação processual criminal; e 
IV - conclusão pela liberdade, manutenção da prisão ou transferência, conforme o caso. 
Parágrafo único. A conferência das informações especificadas neste artigo deverá ser concluída pela CAS no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, certificando-se e comunicando a sua realização ao juízo ou autoridade policial de expedição, no prazo 
máximo de 48 horas, ou, na ocorrência de algum impedimento, na primeira hora possível. 
Art. 10º. No cumprimento do alvará de soltura regularmente expedido no BNMP 2.0, se identificada a existência de outro 
mandado de prisão cumprido ativo, deverá ser cumprido o alvará pela CAS, porém, a pessoa presa permanecerá recolhido na 
unidade prisional, circunstância esta que deverá constar da certidão de cumprimento. 
§ 1º A pessoa presa será colocado efetivamente em liberdade somente quando se identificar a revogação ou baixa do último 
mandado de prisão ativo no BNMP 2.0, mesmo quando tratar-se de cadastramento de Registro Jurídico Individual (RJI) diverso, 
porém confirmado tratar-se da mesma pessoa. 
§ 2º Tratando-se o mandado de prisão ativo remanescente de prisão originária de feito de outra Unidade Federativa, deverá ser 
promovida a comunicação à Gerência de Inclusão, Classificação e Remoção do Estado do Tocantins para as providências 
pertinentes. 
Art. 11. Concedidas em concomitância com as decisões de soltura ou ordem de liberação, as medidas cautelares diversas da 
prisão, medidas protetivas de urgência com a liberação do acusado ou prisão domiciliar sem a utilização de monitoramento 
eletrônico, no ato da liberação, será procedida cientificação da pessoa presa quanto às condições impostas, certificando-se tal 
ocorrência. 
Parágrafo único. Nos casos do caput, o juízo competente expedirá o alvará de soltura ou ordem de liberação no BNMP 2.0, 
sendo que quando não integrados os sistemas, deverá anexar a peça ao processo e determinar diligências para ciência e 
providências à Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas e à CAS para que possam cumprir e certificar as ações 
realizadas. 

CONSULTA AO SISTEMA BNMP 2.0 
Art. 12. Na realização da consulta no sistema BNMP 2.0, o servidor da CAS deverá observar o status prisional da pessoa presa e 
das peças processuais geradas. 
§ 1º O Status por pessoa poderá ser: 
I - Em Liberdade – cadastro da pessoa incluído no BNMP sem informação de prisão ou quando há uma ordem de soltura para 
ela;  
II - Procurado – mandado de prisão ou internação pendente de cumprimento; Foragido – mandado de recaptura pendente de 
cumprimento; Preso Provisório – mandado de prisão cumprido, porém, sem guia de execução;  
III - Preso Condenado em Execução Definitiva – guia de execução definitiva vinculada à prisão da pessoa;  
IV - Preso Condenado em Execução Provisória – guia de execução provisória vinculada à prisão da pessoa;  
V - Internado Provisório – mandado de internação cumprido, porém, sem guia de internação;  
VI - Internado em Execução Definitiva – guia de internação definitiva vinculada à prisão/internação da pessoa;  
VII - Internado em Execução Provisória – guia de internação provisória vinculada à prisão/internação da pessoa;  
VIII - Morto – certidão de extinção por morte. 
§ 2º O Status das peças geradas no sistema poderá ser: 
I - Em Elaboração: é um rascunho, sem assinatura do servidor e do magistrado; 
II - Excluído: peça excluída pelo servidor; 
III - Aguardando Assinatura: servidor já assinou mas falta assinatura do magistrado; 
IV - Cumprido: foram cumpridos automaticamente ou através de uma Certidão de Cumprimento. 
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V - Pendente de Cumprimento: mandado assinado pelo servidor e pelo magistrado, mandado vai para status de Procurado, salvo 
se não houver outro Mandado Cumprido, o que o torna Auto Cumprido; 
VI - Revogado: situação em que se insere um Alvará ou Contramandado alcançando um Mandado; 
VII - Baixado: refere-se a mandados de prisão civil, essas espécies de mandado de prisão possuem um prazo de prisão, e findo 
esse prazo, o mandado vai para o status baixado; 
VIII - Expirado: mandado com data de validade alcançada; 
IX - Ativo: todas as peças, com exceção do mandado (prisão e internação), vão para esse estado após a conclusão (concluídos e 
assinados); 
X - Cancelado: mandado assinado pelo servidor mas cancelado antes da assinatura do magistrado. 
 Art. 13. Os alvarás de soltura, ordens de liberação judiciais ou administrativas serão recebidos pela CAS, preferencialmente, por 
meio eletrônico via sistemas processuais, porém, poderão ser recebidos também através de e-mail ou fisicamente, quando 
entregues por Oficial de Justiça, circunstâncias em que sempre será procedida a consulta quanto à regularidade do status 
prisional da pessoa presa no sistema BNMP 2.0. 
§1º Eventuais inconsistências identificadas quando da realização de consulta ao BNMP 2.0 que impossibilitem o cumprimento do 
alvará de soltura, ordem de liberação ou exaurimento do prazo estabelecido para a prisão civil ou temporária, deverão ser 
imediatamente certificadas e comunicadas ao juízo expedidor para providências e/ou regularização. 
§2º Na hipótese de eventual indisponibilidade dos sistemas processuais de remessa e recebimento das autorizações de soltura, 
estes deverão ocorrer via e-mail ou outros meios oficiais. 
Art. 14. A criação da CAS não impede a soltura ou liberdade de pessoa presa comunicada diretamente à Unidade Prisional por 
oficial de justiça, desde que haja ordem do magistrado. 
Art. 15. Cabe à Presidência do Tribunal de Justiça resolver os casos omissos, bem como expedir outros atos complementares 
para o fiel cumprimento desta Portaria Conjunta. 
Art. 16. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de agosto de 2021. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000001152-2 

INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 48, de 10 de agosto de 2021 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a aquisição de materiais de consumo 
e permanente (acessórios e equipamentos de sonorização), para suprir as 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, a Lei 
10.520/2002, os Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a Portaria 
674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, ACOLHO as sugestões propostas pelo Senhor 
Diretor Geral (evento 3830855) e considerando-se a manifestação da ASJUADMDG (evento 3845503), HOMOLOGO o Pregão 
25/2021 - SRP às empresas CLAUDINEI TONIETTI quanto aos itens 1, 2 e 4; ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI 
quanto aos itens 3, 9, 12 e 21; J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIREL quanto ao item 5; 
ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI quanto aos itens 6 e 11; ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA quanto 
ao item 10; AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA quanto aos itens 13 e 14; CLEBER NASCIMENTO DA ROSA quanto 
aos itens 19 e 20; e FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA quanto ao item 22,  tudo conforme os itens mencionados Ata da 
Sessão, Resultado por fornecedor e Termo de adjudicação (eventos 3819415, 3819421 e 3843853). 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e 
2. DCC para as medidas referentes à formalização da ata de registro de preços/instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à SMP/DINFR para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1248/2021, de 10 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 2021/95526 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Jean Nunes Ribeiro Araújo, Matrícula 359988, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, 
no período de 09/08/2021 a 10/08/2021, com a finalidade de fazer a substituição do switch do anexo da Comarca de Gurupi, 
conforme 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1249/2021, de 10 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 2021/95457 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Danillo Lustosa Wanderley, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 187237, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO, no 
período de 12/08/2021 a 13/08/2021, com a finalidade de fazer a substituição das impressoras e segmentação da rede, 
 conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor Publio Caio Pires Bispo, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352879, o 
valor de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do Tocantins-
TO, no período de 12/08/2021 a 13/08/2021, com a finalidade de fazer a substituição das impressoras e segmentação da rede, 
 conforme SEI 20.0.000001252-2.  

Art. 3º Conceder ao servidor Jean Nunes Ribeiro Araújo, Matrícula 359988, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do 
Tocantins-TO, no período de 12/08/2021 a 13/08/2021, com a finalidade de fazer a substituição das impressoras e segmentação 
da rede,  conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1715/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 13 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 176/2021, constante do Processo Administrativo 21.0.000000844-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Rodrigues e Mattiello Ltda, que tem objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 
de lavar a seco, becas, togas e bandeiras oficiais, utilizadas nas Sessões do Tribunal do Pleno, das Câmaras e nas sessões 
solenes. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 176/2021 e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula 353325, 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, 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. 
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Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1898/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 04 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 204/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000000643-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Gráfica e Editora Capital Ltda - EPP, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 
aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 204/2021, 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 de 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 1890/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 203/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000023974-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Toccato Tecnologia em Sistemas - Ltda, que tem por objeto a contratação de sustentação da 
solução de BI-Qlik Sense, visualização, descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de auto-atendimento 
(“self-service BI”), que permite a extração, transformação e carga de dados, bem como a geração de gráficos analíticos, painéis 
(dashboard) e relatórios para suporte à tomada de decisão, incluindo suporte técnico, atualização de versão, bem como serviços 
especializados, para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Angelo Stacciarini Seraphin, matrícula nº 352486, como gestor do contrato nº 203/2021, e o servidor 
Wylker Sousa Cruz, matrícula nº 352857, 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 1909/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 203/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000023974-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Toccato Tecnologia em Sistemas - Ltda, que tem por objeto a contratação de sustentação da 
solução de BI-Qlik Sense, visualização, descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de auto-atendimento 
(“self-service BI”), que permite a extração, transformação e carga de dados, bem como a geração de gráficos analíticos, painéis 
(dashboard) e relatórios para suporte à tomada de decisão, incluindo suporte técnico, atualização de versão, bem como serviços 
especializados, para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar a servidora Márcia Hasimoto, matrícula nº 352846, como fiscal/integrante técnico do contrato nº 203/2021, e a 
servidora Joziane Pereira Gonçalves, matrícula nº 352487, 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 fiscal/integrante técnico comunicará ao 
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 1927/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 09 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  21.0.000015708-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7 - PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores Luciano do Santos Ramiro - matrícula 352416, Sérgio Ricardo Alvarez de Marins - matrícula 
353352 e Leomar José da Silva - matrícula  253060; para, sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação dos 
bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1250/2021, de 10 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 2021/95616 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto 
Nacional-TO, no período de 09/08/2021 a 09/08/2021, com a finalidade de realizar condução do depoimento especial, 
determinado no processo 0015261-85.2018.827.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1251/2021, de 10 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 2021/95611 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Midian de Oliveira Sousa Cabral, Matrícula 990567, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pequizeiro-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 17/08/2021 a 17/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000216-
08.2021.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1252/2021, de 10 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 2021/95619 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Claudia Alves Cavalcante, Matrícula 990460, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para 
Itaguatins-TO, no período de 24/08/2021 a 24/08/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
00018821920188272724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1253/2021, de 10 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 2021/95491 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roney dos Santos Araújo, Matrícula 990530, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Rio dos Bois-
TO, no período de 14/08/2021 a 14/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001409-
22.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1254/2021, de 10 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 2021/95613 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karem Coleta de Almeida Vieira, Matrícula 990200, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miracema do 
Tocantins-TO para Araguacema-TO, no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000316-90.2021.8.27.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1255/2021, de 10 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 2021/95617 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Aparecida Neres Moreira, Matrícula 361571, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Monte Santo do Tocantins-
TO para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 29/07/2021 a 29/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 0002571-37.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1256/2021, de 10 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 2021/95609 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzenir Gomes Lima Guida, Matrícula 361455, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para 
Santa Maria do Tocantins-TO, no período de 12/08/2021 a 13/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado 
no processo 0002030-32.2020.8.27.2733.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1257/2021, de 10 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 2021/95483 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Iúri Alves Dias, Matrícula 359706, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Almas-TO para Porto Alegre do 
Tocantins-TO, no período de 15/08/2021 a 15/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000421-76.2021.8.27.2701.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1258/2021, de 10 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 2021/95482 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Raylene de Oliveira Ribeiro, Matrícula 362774, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 11/08/2021 a 11/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000049-
53.2019.8.27.2716.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1259/2021, de 10 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 2021/95481 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Raylene de Oliveira Ribeiro, Matrícula 362774, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Conceicao do 
Tocantins-TO, no período de 12/08/2021 a 12/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000049-53.2019.8.27.2716.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1260/2021, de 10 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 2021/95479 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maiza da Silva Rodrigues, Matrícula 362392, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pequizeiro-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 15/08/2021 a 15/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000216-
08.2021.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1261/2021, de 10 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 2021/95674 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Shirles Siqueira dos Santos Rodrigues, Matrícula 357936, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Almas-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 17/08/2021 a 17/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000088-95.2019.8.27.2701.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1262/2021, de 10 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 2021/95621 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Emidia Cerqueira dos Santos, Matrícula 357274, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para 
Conceicao do Tocantins-TO, no período de 17/08/2021 a 17/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0000049-53.2019.8.27.2716.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1263/2021, de 10 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 2021/95620 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Emidia Cerqueira dos Santos, Matrícula 357274, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 16/08/2021 a 16/08/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000049-
53.2019.8.27.2716.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1264/2021, de 10 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 2021/95488 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 22/08/2021 a 22/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002987-
43.2018.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1265/2021, de 10 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 2021/95486 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Araguana-TO, no 
período de 20/08/2021 a 20/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002987-
43.2018.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1266/2021, de 10 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 2021/95484 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Araguana-TO, no 
período de 15/08/2021 a 15/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002987-
43.2018.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1267/2021, de 10 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 2021/95610 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rita de Sousa Pinheiro , Matrícula 356685, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Santa 
Maria do Tocantins-TO, no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo 0001951-87.2019.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1268/2021, de 10 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 2021/95675 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sandra Neves de Souza, Matrícula 356347, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Arraias-TO, no 
período de 16/08/2021 a 16/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002502-
08.2020.8.27.2709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1269/2021, de 10 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 2021/95615 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Rita Moreira Gonçalves da Silva, Matrícula 356270, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Alegre do 
Tocantins-TO para Almas-TO, no período de 16/08/2021 a 16/08/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000266-73.2021.8.27.2701.  

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



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5020 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2021 40 

 

 
 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA LICITAÇÃO 
PROCESSO 21.0.000001566-8 
CONTRATO Nº 147/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Caixa Econômica Federal 
OBJETO: Contratação de Instituição Bancária oficial, em caráter de exclusividade, para prestação de serviço de acolhimento 
bancário, identificação de origem do crédito e para o recebimento/processamento de guias compensáveis (boleto) e/ou guias não 
compensáveis das receitas do Poder Judiciário, proporcionando à arrecadação do Fundo de Modernização e Aprimoramento do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins - Funjuris, Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil 
de Pessoas Naturais - Funcivil, Fundo Especial de Compensação e Eletronização de Serventias Extrajudiciais - Funcese e do 
Fundo Estadual dos Magistrados - Funseg, bem como de possíveis Fundos a serem instituídos pelo CONTRATANTE. 
VALOR: O valor global estimado para custear esta contratação é de R$ 1.620.921,80 (um milhão, seiscentos e vinte mil, 
novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos). 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 60 (sessenta) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 9 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 05/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2021 
PROCESSO 21.0.000009719-2 
CONTRATO Nº 205/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Pura Vida Alimentos e Produtos EIRELI – ME 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA; 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240   
DATA DA ASSINATURA: 9 de agosto de 2021. 
 

Extratos 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 321/2021 
PROCESSO 21.0.000018800-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Elvira Alessandra Rodrigues de Quadros Karczeski 
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 Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Gurupi. 
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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: 9 de agosto de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1085/2021, de 09 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora TARCIA DE SOUZA CASTRO MAIA, matrícula nº 195043, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 09 a 27/08/2021, a partir de 09/08/2021 até 27/08/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09 a 27/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1086/2021, de 09 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 ROMIZA DE SOUZA MILHOMEM, matrícula nº 353533, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 06 a 30/08/2021, a partir de 06/08/2021 até 30/08/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 07/11 a 01/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1087/2021, de 09 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 JOANA DARC BATISTA SILVA, matrícula nº 263644, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 09/08 a 07/09/2021, a partir de 09/08/2021 até 07/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1088/2021, de 09 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 ADRIANA SANTANA SALES, matrícula nº 150760, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 04 a 25/08/2021, a partir de 04/08/2021 até 25/08/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 22/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1089/2021, de 10 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALMAS, 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 EMERSON RESPLANDES DA SILVA, matrícula nº 352490, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 09/08 a 07/09/2021, a partir de 09/08/2021 até 07/09/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 30/06 a 29/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1090/2021, de 10 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 LOTARIO LUIS BECKER, matrícula nº 352928, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 09/08 a 07/09/2021, a partir de 09/08/2021 até 07/09/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 065, de 2021 – SEI Nº 21.0.000018206-8   
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA carga horária, 
pré-requisitos do Edital nº 061, de 2021, publicado no Diário da Justiça nº 5009, do dia 26 de julho de 2021, pp. 52-54, do 
Workshop Ser Pai à Luz do Eneagrama – Turmas I e II, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
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Público-Alvo: Magistrados e servidores que são pais e atuam no Poder Judiciário Tocantinense, e pessoas da comunidade 
interessadas pela temática. 
  
Carga Horária: 3 horas-aula. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1  TURMA I 
3.1.1 Serem magistrados e servidores que sejam pais e atuem no Poder Judiciário Tocantinense, que ainda não tiveram 
conhecimento sobre o Enegrama; 
31.2 Para participar do Evento, faz-se necessário dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com 
acesso à internet, uma vez que será transmitido via web. 
  
3.2 TURMA II 
3.2.1 Serem magistrados e servidores que sejam pais e atuem no Poder Judiciário Tocantinense, que participaram do curso de 
Eneagrama; 
3.2.2 Para participar do Evento, faz-se necessário dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com 
acesso à internet, uma vez que será transmitido via web. 
  
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os participantes inscritos devidamente matriculados na Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, deverão participar das 
atividades programadas em suas respectivas turmas, no dia 3 de agosto de 2021, sendo a Turma I, das 9h às 12h; e a Turma II, 
das 14h às 17h, por meio da Plataforma Zoom; 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

SEMANA DOS PAIS DO JUDICIÁRIO 

WORKSHOP SER PAI À LUZ DO ENEAGRAMA – TURMA I 

Data 
Horário da 

Videoconferênca pelo 
Zoom 

Conteúdo Programático 

3/8/2021 Das 9h às 12h 

 Virtudes e ideias sagradas; 
 Personalidade e essência; 
 Eneagrama e meditação. 

Carga Horária 3 horas-aula 

  

WORKSHOP SER PAI À LUZ DO ENEAGRAMA - TURMA II 

Data 
Horário da 

Videoconferênca pelo 
Zoom 

Conteúdo Programático 

3/8/2021 Das 14h às 17h 

 Virtudes e ideias sagradas; 
 Personalidade e essência; 
 Eneagrama e meditação. 

Carga Horária 3 horas-aula 

  
Palmas-TO, 9  de agosto de 2021. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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