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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001353-82.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA (AUTOR) 
ADVOGADO: WESLEY MAGNO RESENDE HOLANDA – OAB/TO 008168 
APELADO: ADOLFO MATOS QUINAUD (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PELA VIA POSTAL - AVISO DE 
RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO - VIOLAÇÃO DA DISCIPLINA DO ART. 248 DO CPC - NULIDADE 
CONFIGURADA - SENTENÇA CASSADA. Procedida a citação do demandado, pessoa física, pela via postal, é nulo o ato 
quando aviso de recebimento vem assinado por terceiro estranho à lide, possibilidade rechaçada pela disciplina do art. 248 do 
CPC, exceção feita, àqueles que residam em edifícios ou condomínios com controle de acesso, hipótese estranha aos autos. 
Sentença cassada para a retomada do devido processo legal. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e, de ofício, cassar a sentença, para determinar a retomada do devido processo legal, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 18 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000280-22.2011.8.27.2733/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA (AUTOR) 
ADVOGADOS: FERNANDA RAMOS RUIZ – OAB/TO 001965 E ALESSANDRO DE PAULA CANEDO – OAB/TO 01334A 
APELADO: ADRIANO LAURINI ROSSATO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADA: CATIA CRISTIANE LAGEMANN ROSSATO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485, III DO CPC). FALHA 
PERPETRADA PELA SERVENTIA. NÃO EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA 
DILIGÊNCIA PELA PARTE. SENTENÇA CASSADA. Após despacho determinando a expedição de carta precatória, a serventia 
não promoveu pelas diligência que lhe cumpria na ocasião. Adiante, no evento 9, o Juízo determina que o apelante promova 
novamente pelo recolhimento da precatória indicada no despacho de evento 1, DESP16, porém à míngua de expedição da dita 
precatória, fator que, naturalmente, impediu o exequente de cumprir tal diligência (de recolhimento das custas da precatória). 
Nesse aspecto, vê-se que não foi expedida a carta precatória, constando tão somente o despacho com a determinação (evento 
1, DESP16), porém não atendida pela serventia, o que afasta a culpa do banco exequente, e, portanto, foge à regra processual 
pertinente aos casos de abandono de causa (art. 485, III do CPC), vez que a falha perpetrada se deu por culpa do Juízo e não da 
parte. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conceder-lhe 
provimento para cassar a sentença, promovendo o retorno dos autos à origem para os fins de mister do Juízo, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 18 de agosto de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005896-16.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: HERICO REZENDE DANTAS 
ADVOGADOS: NILCELIA MALAQUIAS VIEIRA – OAB/TO 008677 E MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO – OAB/TO 
006146 
AGRAVADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO: PAULA SOUZA CABRAL  
INTERESSADO: WILLIAM REZENDE DE LEMOS  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: WR CONFECÇÕES LTDA  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 
ACOLHIDA EM PARTE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na espécie, vislumbro assistir 
razão a parte recorrente, haja vista que a decisão exarada na origem vai de encontro ao entendimento desta Corte de Justiça 
que ao enfrentar a matéria entendeu ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência diante do acolhimento da exceção 
de pré-executividade. 2. Inclusive, a Corte Superior de Justiça já dirimiu a questão quando do julgamento dos Recursos 
Especiais nº 1.764.349/SP e nº 1.764.405/SP representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 961, onde restou 
decidido pela possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído 
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do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. 3. Recurso conhecido e provido, no sentido de determinar que o 
magistrado arbitre a verba honorária sucumbencial em favor dos agravantes, cuja fixação do valor fica a critério do juízo a quo. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, no sentido de determinar que o magistrado arbitre a verba 
honorária sucumbencial em favor dos agravantes, cuja fixação do valor fica a critério do juízo a quo, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 18 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000554-68.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: RENATO ARRUDA MARTINS  
APELADO: GRAFICA E EDITORA BRILHU'S LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR CONSIDERADO ÍNFIMO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO E ACESSO À 
JUSTIÇA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. Revela-se manifestamente ilegal e violadora do 
direito de petição e acesso à Justiça, a sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse processual, fundada no 
baixo valor da dívida. O juízo de viabilidade da utilização da via judicial nesses casos é exclusivo da Administração Pública. 
Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o 
Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, conhecer do recurso manejado e dar-lhe provimento, a fim de cassar a sentença e 
determinar a retomada do devido processo legal nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 18 de agosto de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007579-88.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: JEFERSON LEAL ROCHA 
ADVOGADA: DANIELLE SILVA QUEIROZ – OAB/MS 020492 
AGRAVADO: L6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: JUIZ(O) DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO NACIONAL - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 
DO TOCANTINS - PORTO NACIONAL 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 
DE IMÓVEL (TERRENO) E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA.  DECLARAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
LIMINARMENTE COM DEVOLUÇÃO DO TERRENO À AGRAVADA - IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO LIMINAR PARA 
NÃO INCIDÊNCIA DA TAXA DE FRUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS, PAGAMENTOS 
DE IPTU E ABSTENÇÃO DE INSERIR O NOME DO AGRAVANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O pedido de resolução contratual pleiteado pelo agravante está 
embasado na onerosidade excessiva, que engloba percentual de juros, indexadores, eventual abusividade, na sua fragilidade 
financeira e outros, matéria que necessita ser analisada de forma mais detalhada, ou seja, o pronunciamento a este respeito 
deverá ser baseado em uma cognição exauriente, o que somente será possível quando da análise do mérito da demanda, 
 mostrando-se prematura a decretação “in limine littis” da rescisão da avença. 2. Quanto a não incidência da taxa de fruição, do 
mesmo modo, é matéria afeta à análise por ocasião do julgamento de mérito da ação proposta. 3. Considerando que o objeto da 
ação de Rescisão Contratual é justamente a rescisão do referido pacto, mostra-se plausível a suspensão da exigibilidade das 
parcelas vincendas, mormente em razão do flagrante perigo de dano advindo das consequências de eventual inadimplemento 
das parcelas e pagamento de IPTU, bem como abster-se de inserir o nome do agravante perante os órgãos restritivos de crédito. 
Precedentes dessa Corte. 4 - Agravo de Instrumento Parcialmente Provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 15ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL 
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, tão somente para determinar a suspensão da cobrança das parcelas vincendas 
relativas ao contrato objeto do feito originário, haja vista a notória desistência da parte agravante na continuação da relação 
contratual bem como a pagamentos referente a IPTU, devendo a empresa agravada abster-se de inserir o nome do recorrente 
perante os órgãos restritivos de crédito, mantendo-se incólumes os demais termos do decisum, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a 
Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo 
Procurador de Justiça  MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 18 de agosto de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001755-51.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES DE SOUSA 
ADVOGADO: LEONARDO MENESES MACIEL – OAB/TO 004221 
AGRAVADO: ACJ - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: ALPHAVILLE SPE PALMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A.   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: URBEPLAN ARSO 24/ARSO 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei 
Estadual nº 1.287/2001, em seu art. 91, dispõe acerca do pagamento da Taxa Judiciária a ser adimplida nas causas que se 
processam em juízo, havendo a possibilidade de parcelamento desta em duas prestações de igual valor, sendo a primeira no 
momento do ajuizamento da ação e a segunda na conclusão dos autos para prolatação da sentença. 2. Ao me deparar com o 
contexto econômico e pandêmico vivenciado no Brasil e no mundo atualmente, não vislumbro óbices ao deferimento do 
parcelamento da taxa judiciária em duas vezes, sendo a primeira no momento inicial da demanda e a última ao fim do processo e 
antes da prolatação da sentença, como forma de garantir o acesso ao judiciário. 3. Recurso conhecido e provido para alterar a 
decisão impugnada, deferindo o parcelamento da taxa judiciária em duas prestações iguais, devendo a primeira ser adimplida de 
imediato, ao passo que a segunda deve ser adimplida ao final do processo, mas antes da prolatação de sentença. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, alterando a decisão impugnada, deferindo o parcelamento da 
taxa judiciária em duas prestações iguais, devendo a primeira ser adimplida de imediato, ao passo que a segunda deve ser 
adimplida ao final do processo, mas antes da prolatação de sentença, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 18 de agosto 
de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000334-26.2008.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADA: POLIANA LIMA DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA. COISA JULGADA MATERIAL. NOVA SENTENÇA PELO 
JUIZ A QUO, PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEFEITOS RELATIVOS AO PROCESSO MONITÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. A decisão que declara convertido em título 
executivo judicial o mandado monitório não embargado passa a ser acobertada pela coisa julgada material, sendo impossível ao 
Julgador Singular a extinção do feito em razão de defeitos relativos ao processo monitório. Precedentes do STJ. 2. No presente 
caso concreto, da leitura dos autos de origem, é possível verificar que já houve a prolação de decisão do Julgador sentenciante 
constituindo-se o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC/2015, decisão esta já 
transitada em julgado, razão pela qual incabível qualquer discussão acerca dos requisitos da ação monitória, posto já convertida 
em “Execução de Título Judicial”, inclusive com a determinação de penhora eletrônica de valores da devedora. 3. Recurso 
conhecido e provido. Sentença cassada, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular 
processamento do feito executivo. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 15ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer e dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro 
grau, visando o regular processamento do feito executivo, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o 
Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e o JOCY GOMES DE ALMEIDA. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça  MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 18 de 
agosto de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO - Nº 3496532 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc...  
INTIMA terceiros interessados e credores, bem como a  executada DAYANE LIMA SCHMITZ, brasileira, solteira, agricultora, 
CI/RG nº. 889129 - SSP/TO, CPF nº. 018.529.881-85, atualmente com endereço incerto e não sabido, de que no processo n. 
0000417-07.2019.827.2702, Ação: Execução de Título Extrajudicial que lhe move BANCO DO BRASIL S/A, acerca da data dos 
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LEILÕES do imóvel penhorado no processo, a ser realizado nos termos do EDITAL de evento 153, e despacho de evento 
146, conforme a seguir: DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO LEILÃO: dia 10 de setembro de 2021, a partir das 14h30min, por 
preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 10 de setembro de 2021, a partir das 15h30min, pelo maior 
lance  oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da avaliação). IMOVEL A SER LEILOADO: 01 (um) imóvel com áreas de terras 
rurais, denominado lote 13ª, Loteamento Colônia, localizado no Municipio de Talismã/TO, com área de 203.28ha, sendo 
172,74.98 hectares situado no município de Peixe; e apenas 30.53,98 ha, situado no Município de Talismã, com matrícula 1500, 
registrada no L2, no Cartório de Registro de Imóveis de Talismã, de propriedade de Juarez Schleder Schmitz. Imóvel cadastrado 
no INCRA sob n.º 924.113.329.622-0. A Área de 30.53,98/4,84 = 6.309,87 alqueires. VALOR DA AVALIAÇÃO: VALOR POR 
ALQUEIRE: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). ,Fica ainda INTIMADA executada DAYANE LIMA SCHMITZ para, nos termos do 
despacho proferido no evento 152, manifestar a respeito da penhora e avaliação juntada nos autos (ev. 124). E, para que não 
alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 26/08/2021. Eu, Edivane T. Provenci Doneda, Técnica Judiciária, digitei e 
conferi. FABIANO GONÇALVES MARQUES, JUIZ DE DIREITO”. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000732-64.2021.8.27.2702/TO 
AUTOR: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
RÉU: LETICIA PEREIRA DE MENEZES 
INTIMAÇÃO do(a) requerido(a) da “SENTENÇA (...). 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 art, 924, II, do CPC, e 
assim o faço, determinando o arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe. P.R.I  FABIANO GONCALVES 
MARQUES, Juiz de Direito.“ 
 

ANANÁS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
INTIMAÇÃO DO REQUERIDO LUIS MARCELO TORRES FERREIRA, CPF  804.897.611-00, para tomar ciência  de que foram 
penhorados via sistema SISBAJUD a quantia de  R$ 6.833,27 ( seis mil e oitocentos e trinta e três reais), na data de 12 de julho 
de 2021. Nos autos de nº 5000206-58.2011.8.27.2703  , ação de execução de titulo extrajudicial em que o Banco Finasa Move 
em face de LUIS MARCELO TORRES FERREIRA.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA 15 ( QUINZE( DIAS 
O Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, MM. Juiz de Direito  da Comarca de |Ananás/TO, no uso de suas atribuições 
legais etc. FAZ SABER, que através deste INTIMA OS EXECUTADOS ZENIX IND. DE ARTF. DE CERAM. E COM. DE MAT. DE 
CONST. LTDA, CNPJ n° 07.283.840/0001-58, JOSÉ DA GUIA PEREIRA DA SILVA, CPF N° 556.222.751-72, ; NIXON SILVA, 
CPF N° 028.818.276-67, para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões, sob pena de preclusão e demais 
consequências legais.  e para que ninguém alegue ignorância manda expedir o presente edital,, nos autos de nº 5000052-
40.2011.8.27.2703 ,, ação de execução fiscal, movida pelo ESTADO DO TOCANTINSem face dos executados. Ananás, 27 de 
agosto de 2021.. Eu Ariné Monteiro de Sousa, Diretora de Secretaria. Digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
 INTIMAÇÃO DAO REQUERIDO J.H INDUSTRIAL COMÉRCIO E AGRICULTURA LTDA, CNPJ 37.381.589/0001-25, para tomar 
ciência da sentença proferida  no evento 28, nos autos de nº 5000009-89.2000.8.27.2703  cuja parte dispositiva é o que segue: 
DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A 
EXECUÇÃO FISCAL, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.A Fazenda 
Pública é isenta do pagamento das custas processuais nas ações de execução fiscal, conforme dispõe o art. 39 da Lei nº 
6.830/80.DEIXO de condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a inexistência de atuação de 
advogado (STJ, REsp 1403155/SP).Com o trânsito em julgado:i) CERTIFIQUE-SE;ii) PROMOVA-SE a baixa definitiva;iii) 
CUMPRA-SE o Provimento nº 09/2019 da CGJUSTO.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 
 

ARAGUAÇU 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo eletrônico(site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000255-37.2018.8.27.2705 do processo 
604956287618 Ação: Alimentos Exequente: A. B. R. N, menor representada por sua mãe MARIA LUIZA RODRIGUES NUNES 
 Executado MARCOS VINICIUS NUNES BARRETO. Prazo: 20 dias.Finalidade: CITAR do Executado  MARCOS VINICIUS 
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NUNES BARRETO, brasileiro, solteiro, tratorista, portador do CPF n. 048.087.681-94, atualmente residente em lugar incerto e 
não sabido, para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o débito reclamado na inicial, devidamente atualizado de R$ 23.899,97 (vinte e 
três mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de 
efetuá-lo, sob pena de protesto judicial da decisão e decretação de sua prisão de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 528, § § 1º e 3º, 
NCPC).OS FATOS: As partes compuseram acordo na sede da Defensora Pública local, no dia 22.01.2018, no qual restou 
convencionado que o Executado arcaria com o pagamento mensal de alimentos no patamar de 42% (quarenta e dois por cento) 
do salário mínimo, até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir do mês de janeiro/2018. Aludido acordo foi homologado perante este 
juízo (autos nº 0000047-53.2018.827.2705). Ocorre que o executado não vem cumprindo sua obrigação alimenta, restando 
inadimplente com as pensões. Araguaçu-TO, 20  de agosto de 2021. Jossanner Nery Nogueira Luna – Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  
Processo eletrônico(site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000693-34.2016.8.27.2705   do processo 
867757952616 Ação:Alimentos Exequente: A. C. S. DA C, menor representada por sua mãe ZÉLIA DE SOUSA LIMA.Executado 
GILVAN SABINO DA CRUZ.Prazo: 20 dias.Finalidade: CITAR do Executado GILVAN SABINO DA CRUZ, brasileiro, solteiro, 
pedreiro, portador da cédula de identidade nº 3785447, DGPC/GO, inscrito no CPF sob o nº 035.079.211-97, atualmente 
residente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o débito reclamado na inicial, devidamente 
atualizado deR$1.358,48(hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos),  devidamente atualizada,  
provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial da decisão e decretação de sua 
prisão de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 528, § § 1º e 3º, NCPC).OS FATOS: Por força da sentença condenatória nos autos nº 
0000200-91.2015.827.2705 (ação de alimentos c/c guarda), o qual tramitou perante este Juízo, obrigou-se o Executado ao 
pagamento mensal no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a serem pagos até o dia 30 (trinta) de cada 
mês.Ocorre que o Executado não vem cumprindo sua obrigação alimentar Araguaçu-TO,20de agosto de 2021.Jossanner Nery 
Nogueira Luna – juiz de Direito. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0009669-85.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARÃES 
RÉU: FÁTIMA ELANE SOUSA SILVA - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 82: "...Ante o exposto, cumprido o comando da sentença, RESOLVO O PROCEDIMENTO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 513 c/c art. 924, inciso II, todos do Código de Processo 
Civil e declaro extinta esta fase procedimental. Sem honorários advocatícios nesta fase, uma vez que não houve resistência ao 
pagamento. Despesas processuais da fase de cumprimento de sentença a cargo da parte devedora JANAINA AIRES PEREIRA 
GUIMARAES, condenada ao pagamento de honorários objeto do cumprimento de sentença. Com o trânsito em 
julgado, CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Cumpra-se. " 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0021119-64.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: J. N. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ME 
RÉU: CICERA ALVES DO NASCIMENTO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 151: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Determino: 1 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito, indicando meios para 
a satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos e CUMPRA-SE o 
provimento 09/2019 da CGJUS/TO, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte interessada. Eventuais custas 
e taxa judiciária desta fase são devidas pelo executado. 3 No caso de arquivamento dos autos, deverá o sr. escrivão observar e 
certificar a ocorrência de prescrição intercorrente e fazer a conclusão dos autos. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme 
Portaria nº 001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível - artigo 1º - adotando-se as normativas pertinentes a cada fase 
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0020964-27.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: M. C. DE MORAIS VAREJISTA DE BOLSAS - ME 
RÉU: LEONARDO SILVA FERREIRA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 106: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Determino: 1 INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, indicando meios para a 
satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro e inerte o exequente, PROSSIGA-SE conforme art. 485, §1º do CPC. 3 
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0017045-64.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: DANUBIA PAZ DE SOUSA 96995700163 - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 213: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Determino: 1 INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, indicando meios para a 
satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro e inerte o exequente, PROSSIGA-SE conforme art. 485, §1º do CPC. 3 
OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0010862-09.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: TEIXEIRA & GARCIA LTDA 
AUTOR: MAURICIO ARAUJO DA SILVA NETO 
RÉU: JOSE ALVES DE CASTRO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 93: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. Determino: 
1 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito, indicando meios para a satisfação 
do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos e CUMPRA-SE o provimento 09/2019 
da CGJUS/TO, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte interessada. Eventuais custas e taxa judiciária 
desta fase são devidas pelo executado. 3 No caso de arquivamento dos autos, deverá o sr. escrivão observar e certificar a 
ocorrência de prescrição intercorrente e fazer a conclusão dos autos. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 
001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível - artigo 1º - adotando-se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, 
fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0010407-83.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: VANUZIA MACHADO PEREIRA SILVA 
AUTOR: JOAO JOSE DUTRA NETO 
RÉU: IHELC – INSTITUTO HEITOR DE LIMA CUNHA LTDA – ME - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 159: "...Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. 
Determino: 1 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito, indicando meios para 
a satisfação do seu crédito; 2 Transcorrido o prazo retro sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos e CUMPRA-SE o 
provimento 09/2019 da CGJUS/TO, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte interessada. Eventuais custas 
e taxa judiciária desta fase são devidas pelo executado. 3 No caso de arquivamento dos autos, deverá o sr. escrivão observar e 
certificar a ocorrência de prescrição intercorrente e fazer a conclusão dos autos. 4 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme 
Portaria nº 001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível - artigo 1º - adotando-se as normativas pertinentes a cada fase 
procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0010240-32.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO 
AUTOR: RAPHAEL LUHAN BOTELHO ARAUJO 
RÉU: SANTOS & DOURADO FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME 
RÉU: ROMAFE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 265: "Conforme se verifica no evento 261, anexo 2, o autor FRANCISCO PEREIRA DE 
ARAÚJO foi a óbito em 27/08/2020. Nos termos do art. 313, I, do CPC, a morte da parte é causa de suspensão do feito, 
regulando o art. 110 da norma processual civil que "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu 
espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º". Ante o exposto, SUSPENDO o feito, o que faço 
com fundamento no art. 313, I, do CPC, e determino: 1 INTIME-SE o autor RAPHAEL LUHAN BOTELHO ARAUJO para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos se fora aberto inventário em decorrência do óbito do Sr. FRANCISCO PEREIRA 
DE ARAÚJO e consequente nomeação de inventariante, bem como promover a habilitação do espólio do de cujus ou dos seus 
herdeiros, conforme art. 110 e 687 do CPC; 2 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 001/2019 deste juízo naquilo 
que for compatível. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00099342420198272706, requerida por OSANEY 
BESERRA LEAL, brasileira, solteira, padeira, residente e domiciliada à Rua 23, Quadra 09, Lote 01, Setor Lago Azul 1  move em 
face de HYAGO BESERRA LEAL JORGE, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua 23, Quadra 09, Lote 01, Setor Lago 
Azul 1, Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO 
POSTO observando a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio 
CURADOR(A) em favor de HYAGO BESERRA LEAL JORGE, na pessoa de sua genitora, OSANEY BESERRA LEAL, para a 
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prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome do Curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando 
o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, 
bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar 
recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do 
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários 
sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente 
de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer 
rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo 
de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente 
publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 
Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os 
limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente .Transitada em julgado esta, dê-se as 
devidas baixas. Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será 
 publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-
02.2017.8.27.2706  do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos cinco dias do mês de agosto do ano  de 
dois mil e vinte e um (05/08/2021). Eu, Victoria Luiza Costa da Silva Estágiaria/Mat. 362292, que o digitei e conferi. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0012572-59.2021.8.27.2706, requerida por DEUSIMAR 
LUCENA TEXEIRA, brasileiro, solteiro, do lar, residente e domiciliado na Rua 10, s/n, Quadra 13, Lote 106, Setor Morada do Sol, 
Araguaína/TO, CEP. 77.828-100, telefone: (63) 9 9239-0673 (WhatsApp), endereço eletrônico: valdelina089@gmail.com  move 
em face de AVAÍ LUCENA TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 17/02/1968, natural de Carolina/MA, filho de João Lucena 
Teixeira e Joana Lucena Teixeira, residente em sua companhia, portador de retardo mental de natureza permanente e 
congênita.. Pelo MM. Juiz, no evento 09 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ JULGO 
PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e nomeio DEUSIMAR LUCENA TEXEIRA, como 
Curador de seu Irmão AVAI LUCENA TEIXEIRA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, 
todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração 
de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos 
existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar 
o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar compromisso legal, entrando no 
exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá 
aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas 
pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em consequência, procedo à extinção do 
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao INSS para 
informar a alteração do Curador do Sr. AVAI LUCENA TEIXEIRA, encaminhando cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos 
disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em 
honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o 
assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 
permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, 
não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do 
Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente a Parte Autora e o Ministério Público (sendo caso de 
intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou 
intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como 
WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento), 
e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 
(art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 
249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo 
para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Não havendo interposição de recursos, certifique-se o 
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trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, do CPC), e, dê-se baixa definitiva. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos (29/06/2021). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, Mat. 
357596, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00118269420218272706, requerida por OSIMAR 
CARDOSO DA COSTA, brasileiro, solteiro, gestor de saúde, residente e domiciliado na Rua Confiança, nº 886, Setor Couto 
Magalhães, CEP. 77.824-750, Araguaína/TO, move em face de ONEIDE CARDOSO DA COSTA, brasileira, solteira, interditada, 
nascida em 23/07/1969, natural de Teresina/PI, filha de Henrique Pereira Da Costa Neto e Maria Das Graças Cardoso Costa, 
residente em sua companhia, portadora de diminuição de força muscular nos membros inferiores CID-10- G 62.8 e 
desenvolvimento mental incompleto.. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue 
transcrita: “...POSTO ISTO, ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, e 
nomeio OSIMAR CARDOSO DA COSTA, como Curador de sua Irmã ONEIDE CARDOSO DA COSTA, para a prática de atos 
de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome 
da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização 
judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) 
Curador(a) autorizado(a) a representar o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses do(a) mesmo(a), 
bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar 
recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá prestar 
compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) 
Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios previdenciários 
e/ou quaisquer rendas obtidas pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Oficie-se ao INSS para informar a alteração do Curador da Sra. ONEIDE CARDOSO DA COSTA, encaminhando 
cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas sobrestadas na forma do art. 
98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoas 
Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e imediatamente publicada na rede 
mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do 
Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e no Diário de Justiça, por 
3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e 
os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente, tudo 
conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o 
Ministério Público (sendo caso de intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações de atos deste 
processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de 
mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com 
aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes 
na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 
243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Requerida 
a dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Não havendo interposição de recursos, 
certifique-se o trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006, do CPC), e, dê-se baixa 
definitiva. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem 
ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei.  OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio 
eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao 
processOeletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_cons
ulta_publica DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos (30/06/2021). Eu, Suelem 
Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00111764720218272706, requerida por EVANILDA DE 
JESUS ANDRADE, brasileira, convivente em união estável/viúva, autônoma, residente e domiciliada na Rua São João, Qd. 09, 
Lt. 256, Setor Jardim das Palmeiras do Norte, CEP 77.817-270, Araguaína/TO  move em face de ROSIANE ANDRADE COUTO, 
brasileira, solteira, nascida em 17/09/1986, natural de Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 13 foi prolatada a sentença, cuja 
parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO,  JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da 
curatela, e nomeio EVANILDA DE JESUS ANDRADE, como Curadora de sua Filha ROZIANE ANDRADE COUTO, para a 
prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
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autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, 
ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar o(a) Curatelado(a) perante órgãos públicos, para tratar de interesses 
do(a) mesmo(a), bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, 
efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. O(A) Curador(a) nomeado(a) deverá 
prestar compromisso legal, entrando no exercício imediato do encargo. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica 
o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do(a) Curatelado(a), os valores decorrentes de benefícios 
previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo(a) mesmo(a), de tudo prestando contas na forma do artigo 1.774 do Código 
Civil. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Oficie-se ao INSS, eletronicamente, para informar a alteração da Curadora da Sra. ROZIANE ANDRADE 
COUTO, encaminhando cópia desta sentença, pelos meios eletrônicos disponíveis. Expeça-se Termo de Curatela. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários. A presente sentença deverá ser inscrita no 
competente Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento/casamento do(a) Curatelado(a) e 
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 (uma) vez, e 
no Diário de Justiça, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) 
Curador(a), a causa e os limites da curatela/interdição e, não sendo total, os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar 
autonomamente, tudo conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Novo Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se eletronicamente 
as Partes e o Ministério Público (sendo caso de intervenção), observando o prazo em dobro se cabível. As comunicações 
de atos deste processo, incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, 
ferramentas de mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), 
pelo Correio (com aviso de recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme 
disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de 
Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e 
CGJUSTO (art.12). Requerida a dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e homologo, antecipadamente. Não 
havendo interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado, com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 
1.006, do CPC), e, dê-se baixa definitiva.OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-
02.2017.8.27.2706 Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publ
icaDADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e seis dias do mês de maio do 
ano  de dois mil e vinte um (26/05/2021). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, estagiária, mat: 357596, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00202941820198272706, requerida por VALDELENA 
ALVES DA SILVA, solteira, do lar, residente na Rua Dos Vendedores Qd. 10 Lt. 04 Jardim Paulista Araguaina TO  move em face 
de FIRMINA ALVES DA SILVAO, brasileira, viúva, nascida em 22/03/1980. Pelo MM. Juiz, no evento 50 foi prolatada a sentença, 
cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO,observando a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no 
artigo 755, I e II do CPC, nomeio CURADOR(A) em favor da  parte Requerida FIRMINA ALVES DA SILVA, na pessoa 
de VALDELENA ALVES DA SILVA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) 
Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens 
e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais 
mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante 
órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos 
de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil.Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca 
legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de benefícios 
previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas, na forma do artigo 1.774 do Código 
Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais 
e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma 
de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão 
oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a 
causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. P. R. Intimem-se 
eletronicamente as Partes e o Ministério Público. As comunicações de atos deste processo, incluindo as citações e/ou 
intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem instantânea como 
WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de recebimento), 
e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 11.419/2006 
(art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 248, 
249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). Transitada em julgado esta, dê-
se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, 
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que será  publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0020294-
18.2019.8.27.2706  do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
caDADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos quatro dias do mês de agosto do ano  
de dois mil e vinte e um (04/08/2021). Eu, Victoria Luiza Costa da Silva Estágiaria/Mat. 362292, que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 0022551-16.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: WANDERLEI FERREIRA DE SOUZA 
SENTENÇA ( ---) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do débito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe.DISPOSITIVO Ante o 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, com 
resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 
das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório 
da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime a parte executada acerca do conteúdo da presente 
sentença; 2 - Cientifique o exequente da presente sentença; 3- Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 
1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e 4 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao 
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. 
 
Execução Fiscal Nº 0025408-98.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FLAVIO GOMES DA SILVA 
SENTENÇA ( ---) Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do débito exequendo, tanto o principal quanto 
os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe.  DISPOSITIVO  Ante o exposto, com base 
no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em 
face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas 
processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. 
 
Execução Fiscal Nº 0015065-77.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: WILLIAM GILVANDER PASSOS 
SENTENÇA ( ---) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento 
informado no evento 36. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, 
condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 -Intime-se o 
executado da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da 
parte executada; 4 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
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218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. 
 
Execução Fiscal Nº 5018931-18.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ADRIANA DE PAULA RESPLANDES DOS SANTOS 
SENTENÇA ( ---) O A presente ação foi promovida no escopo de cobrar dívida consubstanciada na CDA de n° 150/2005, débito 
esse que, conforme informado pela exequente restou adimplido (evento 84). Pois bem. O objetivo da ação de execução fiscal é a 
satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê de existir do feito executório. In casu, considerando o 
pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, 
inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação 
em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 84. Considerando o fato de ter a quitação do 
débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, 
caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da 
presente sentença; 2 -Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 
- Expeça-se alvará judicial eletrônico para levantamento do valor transferido para conta a disposição do Juízo sob o 
ID: 072018000015958520, na agência 0610, Caixa Econômica Federal, cujo alvará deverá ser em nome da 
executada ADRIANA DE PAULA RESPLANDES DOS SANTOS, podendo, porém, ser emitido em favor ou recebido por quem 
deter poderes especiais para tanto, conforme provimento nº 006/2015, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins 
e levando-se em consideração as devidas atualizações monetárias promovidas pela instituição financeira. 4 - Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
5 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. 
 
Execução Fiscal Nº 00084349320148272706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: VANIA LUCIA MARECO DE OLIVEIRA 
SENTENÇA ( ---) Assim o sendo, o RECONHECIMENTO da ocorrência de  prescrição intercorrente na presente execução fiscal 
é medida que se impõe, vez que entre a data do ajuizamento da ação e a efetiva citação da executada transcorreram em torno 
de 17 (dezessete) anos. DISPOSITIVO. Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, 
de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, 
nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em 
honorários advocatícios e custas processuais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
que: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 
 
Execução Fiscal Nº 0019828-63.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO DUARTE NETO 
SENTENÇA ( ---) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma  dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento 
informado no evento 75. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, 
condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se o 
executado da presente sentença; 3- Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da 
parte executada; 4 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
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remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos 
antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. 
 
Execução Fiscal Nº 0025392-47.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA DE FATIMA DIAS SOARES 
SENTENÇA ( ---) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento 
informado no evento 10. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, 
condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se a 
executada da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da 
parte executada; 4 -Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. 
 
Execução Fiscal Nº 0008454-74.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: VALMIR DE SOUSA CARVALHO 
Sentença: “Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de 
mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do 
débito no evento 24. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, 
condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que:  Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; Intime-se o executado 
acerca da sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 
Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III); Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada 
para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.Documento eletrônico assinado por 
MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 
2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 3461809v2 e do código CRC 
15a06e4f.” 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2061/2021 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 27 de agosto de 2021 
Dispõe sobre lotação de servidor da Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. 
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JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Augustinópolis, no uso de suas 
atribuições legais, e, 
CONSIDERANDO a Apostila ASPRE nos autos do processo SEI nº 21.0.000006673-4, que resolve lotar a servidora TAINA 
CAROLINE DE ALMEIDA CUNHA, matrícula nº. 353297, Assessora Jurídica de 1ª Instância nomeada por meio do Decreto 
Judiciário n° 558, de 25/11/2019, publicado no Diário da Justiça n°4631, de 25/11/2019, na Comarca de Augustinópolis; 
CONSIDERANDO a necessidade da regular manutenção dos serviços na prestação da tutela jurisdicional nesta Comarca; 
CONSIDERANDO finalmente, o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “h” da LCE 10/96. 
RESOLVE: 
Art. 1º Lotar a servidora TAINA CAROLINE DE ALMEIDA CUNHA, matrícula nº. 353297, Assessora Jurídica de 1ª Instância na 
1ª Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis. 
Art. 2º.  Revogar a Portaria Nº 2004/2021 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 23 de agosto de 2021. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. 
Publique-se. Registre-se. Comunique-se a Diretoria de Gestão de Pessoas, Corregedoria Geral de Justiça e ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 

Jefferson David Asevedo Ramos 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

   

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0000984-34.2021.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: FRANCENILDO 
GUIMARÃES CUNHA. O Dr JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal desta 
Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital CITA o acusado FRANCENILDO GUIMARÃES CUNHA, popularmente conhecido como “BREDY”, 
brasileiro, solteiro, desocupado, natural de Belém-PA, nascido em 01/02/1980, filho de Sebastião Soares da Cunha e Maria José 
Guimarães Cunha, portador da carteira de identidade nº 709468 SSP/PA, CPF nº 929.031.341-20, residente na invasão do setor 
Estrela do Norte I, na cidade de Colinas do Tocantins-TO, nos autos de ação penal nº 0000984-34.2021.8.27.2713, por estar 
(em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo 
de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do 
prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta 
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 26 de agosto de 2021. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, 
lavrei e subscrevi. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRAZO DE 20 DIAS 
   
CITANDO: DIAS E CARVALHO LTDA (ESTOFADOS ELDORADO) 
OBJETIVO: Citação do requerido DIAS E CARVALHO LTDA (ESTOFADOS ELDORADOS), empresa privada inscrita no CNPJ 
sob n° 03.571.722/0001-94, do inteiro teor do autos nº 0002883-45.2018.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move 
ANTONIA CHAVIER DA SILVA, do  para CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado no 
prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na 
forma do artigo 523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de que 
transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 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, 27/08/2021. 
Eu, Fábia Soares Siriano, técnica judiciária, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
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de Ação Monitória, processo nº 50046495820128272722 por Fundação UNIRG em desfavor de ERICH SAMPAIO DA SILVA, 
sendo o presente para CITAR o requerido ERICH SAMPAIO DA SILVA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 02671213182  estando 
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de quinze dias opor embargos ou pagar a quantia devida. Ficando ciente que o 
pagamento no prazo aqui descrito ficará isento do pagamento das custas processuais e arcará com honorários de advogado no 
importe de cinco por cento do valor da causa, porém o não cumprimento no prazo de quinze dias constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial (art. 701, caput, e §§ 1º e 2º, CPC), nos termos do despacho proferido nos autos. 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. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 27 de Agosto 
de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 

Central de execução fiscal 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DORIVAL FERREIRA DE MOURA - CPF/CNPJ: 534.736.471-87, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0016622-90.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 90619, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 103,35 (CENTO E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 26 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda 
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Autos: 5010591-37.2013.827.2722- Execução Fiscal 
Chave Processual: 177932687913 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: R P ARAUJO - CNPJ: 02110868000170 
Valor da Causa: R$ 1.140,20 
FINALIDADE: CITAÇÃO 
FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 5010591-
37.2013.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): R P ARAUJO - CNPJ sob o n° 
02110868000170, e dos sócios solidários da empresa  RAIMUNDO PEREIRA DE ARAÚJO, CPF. 204.001.022-91; CDA nº C-
1602/2012. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o (s) executado (s) por todo 
o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 
(cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - lhe(s) tantos quanto bastem para a satisfação da dívida 
e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução, devendo constar do 
auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se casado (a) se a penhora 
recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos, 
contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e) PROVIDENCIE NO REGISTRO da 
penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição 
competente para emissão do certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os casos, este como mandado de 
registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem ações, debênture, parte 
beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo..." Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 27 de agosto 
de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: EURIPEDES DA SILVA- CPF/CNPJ: 236.273.871-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0016502-47.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 66373, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 341,59 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE 
CENTAVOS ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
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bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 27 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 0009177-21.2015.827.2722– EXECUÇÃO FISCAL  
Chave Processual: 535289114215 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: EDUARDO ANTONIO MARTINS GUEDES CPF: 750.303.651-68, PATRICIA SILVA CARVALHO CPF: 
010.677.691-61 
FINALIDADE: Proceder com as formalidades legais a INTIMAÇÃO dos executados ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO 
SABIDO, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema SisbaJud, comprovante de detalhamento 
de Ordem de Bloqueio de Valores (ev.51) para, querendo, apresentar Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. ADVIRTA(M)-SE 
o(s) executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s) bloqueado(s) será 
convertida em penhora, ficando automaticamente ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, dispensando-se 
nova intimação. Cumpra desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. Gurupi/TO 27 de agosto de 2021. Doutor 
Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor da 
Vara, o digitei, conferi e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: DAZICA ARAÚJO ALELUIA - CPF/CNPJ: 273.335.151-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5010974-15.2013.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 000122859, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 268,07 (duzentos e sessenta e oito reais e sete centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 27 de agosto de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2053/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 26 de agosto de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
A Dr.ª EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.  
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar a servidora ROSINALVA DA SILVA REIS, matrícula funcional n° 358431, assistente administrativa, cedida do 
Poder Executivo Estadual, para desempenhar suas funções na CENTRAL DE EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS 
ALTERNATIVAS DE GURUPI  - CEPEMA da Comarca de Gurupi-TO, a partir de 30 de agosto de 2021. 
Art. 2º - Revogar a Portaria Nº 365/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 02 de março de 2020. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0001474-29.2021.8.27.2722   
Chave do Processo nº 507536292921 
Denunciados: JOSÉ CARLOS DIONISIO 
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 
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de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado JOSÉ CARLOS DIONISIO, brasileiro, casado, gerente, 
natural de Patrocínio-MG, nascido aos 06.07.1963, filho de Ivani de Souza Dionisio, inscrito no CPF n°. 058.904.438-95, 
atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo como incursos nos crimes definidos no artigo 129, 
§9° do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada esta para a instauração do devido processo penal constitucional, com 
observância do procedimento definido na Lei n.11.340/06 (Lei Maria da Penha), fica citado pelo presente, para apresentar 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, 
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, 
CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado 
o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 
25 de agosto de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira 
Luna Juiz de Direito. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0000392-60.2021.8.27.2722 
Chave do Processo nº 439245232821 
Denunciados: ADAILTON PEREIRA DA SILVA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado ADAILTON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
chapa, nascido aos 13/07/1978, natural de Gurupi/TO, filho de Deusdete dos Santos Pereira e Cícero Pereira da Silva, 
atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo como incursos nos crimes definidos no artigo 21 c/c 
147 do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada esta para a instauração do devido processo penal constitucional, com 
observância do procedimento definido na Lei n.11.340/06 (Lei Maria da Penha), fica citado pelo presente, para apresentar 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, 
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, 
CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado 
o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 
25 de agosto de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira 
Luna Juiz de Direito. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0006790-23.2021.8.27.2722 
Chave do Processo nº 343867374721 
Denunciados: ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado ADRIANO R OBERTO DOS SANTOS, brasileiro, nascido 
    aos 07/08/1992, filho de Dina Xavier dos Santos e Natal Roberto   da Costa, atualmente em local incerto e não sabido, como 
incurso nas penas do artigo como incursos nos crimes definidos no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, requerendo seja 
recebida e autuada esta para a instauração do devido processo penal constitucional, com observância do procedimento definido 
na Lei n.11.340/06 (Lei Maria da Penha), fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 
(dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que 
pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente 
suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Eu, Diane 
Perinazzo, Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0005359-51.2021.8.27.2722    
Chave do Processo nº 909648476021 
Denunciados: ESMERALDO BATISTA DO NASCIMENTO 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado ESMERALDO BATISTA DO NASCIMENTO, brasileiro, 
divorciado,nascido aos 02.08.1967, filho de Maria dos Anjos Pereira da Silva, inscrito no CPF n°. 336.640.051-04, atualmente em 
local incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo artigo 129, §9° do Código Penal c/c as disposições da Lei n.º 
11.340/06, seguindo o rito processual sumário, conforme disposto no artigo 394, § 1°, inc. II do Código de Processo Penal, fica 
citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade 
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em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) 
testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do 
CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Escrivã em Substituição, que 
digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0002596-77.2021.8.27.2722 
Chave do Processo nº 761845813421 
Denunciado: Paulo Henrique Ribeiro da Costa. 
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 PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA, brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, CPF n°.043.201.431-40, natural de Gurupi-TO, nascido aos 10.03.1985, filho de Joana Ribeiro da 
Costa, residente   na Avenida Tocantins, Setor Central, município de Santa Rita do Tocantins-TO, celular: (63) 99113-0763, 
atualmente em local incerto e não sabido, E INTIMAÇÃO do mesmo da sentença: O MM. Juiz proferiu sentença oralmente em 
audiência julgando improcedente o pedido constante da denúncia e absolvendo o acusado pela atipicidade material da conduta, 
conforme consta na gravação do ato. Os presentes saíram intimados, inclusive a vítima.  O MM. Juiz determinou à serventia que 
proceda à intimação do acusado e, ato seguinte, diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, ao arquivamento dos 
presentes autos. 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, 24 
de agosto de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
  

ITAGUATINS 
Diretoria do foro 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processa os autos de Ação Penal Nº 0000996-
83.2019.827.2724, sendo o mesmo para CITAR o acusado RAIMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA MACEDO, brasileiro, solteiro, 
vaqueiro, nascido aos 26/06/1973, filho de Raimundo Nonato de Macedo e Otacília Rodrigues de Oliveira Macedo, residente 
na Fazenda Riacho Doce, Zona Rural, Itaguatins/TO, atualmente, em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça em sua diligência no evento 14, sendo que o mesmo se encontra incurso no artigo 147 do Código Penal, com 
as implicâncias da Lei n° 11.340/2006. pelo qual fica o acusado CITADO e INTIMADO, para, no prazo de 10 (dez) dias, 
responder à acusação, por escrito, através de advogado constituído, fazendo constar no mandado que, não o fazendo, ser-lhe-á 
nomeado Defensor Público. Faça-se constar no mandado ainda, que na resposta, poderá o acusado apresentar preliminares e 
alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, no máximo de 5 (cinco). Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir 
defensor, desde já nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias. E, para que 
não aleguem ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021. (23/08/2021). Eu, Maria 
Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã Judicial, o digitei.Documento eletrônico assinado por HERISBERTO E SILVA FURTADO 
CALDAS, 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 3459474v2 e do código CRC 620b4045. 
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 24 de setembro de 2021, com encerramento às 13h00min. Os lances poderão ser oferecidos 
desde o momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da 
avaliação. Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do 
SEGUNDO LEILÃO: dia 24 de setembro de 2021, com encerramento às 16h00min, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 
(inferior a 50% do valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o 
término. LOCAL: Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 5000061-82.2001.8.27.2725 de EXECUÇÃO 
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FISCAL em que é Requerente o ESTADO DO TOCANTINS Requerido E R ALVES & CIA (CNPJ: 00260467/0001-70) BEM(NS): 
Um lote de terreno urbano nºs. 4, 5, 6, 7 e 8, da quadra 25, situado à Rua Pedro de Assunção, Setor Santa Filomena, nesta 
Cidade de Miracema do Tocantins/TO, com a área de 3.600,00m² (três mil e seiscentos metros quadrados), com as eguintes 
confrontações: Norte, com a Avenida Araguaia; Sul, com o lote nº. 03; Leste, com a Rua Pedro de Assunção Santana; Oeste, 
com os lotes nºs. 09, 10 e 11. Obs.: O referido terreno encontra-se em rua asfaltada, com acesso a rede água e energia elétrica. 
Imóvel matriculado sob o nº. 4426 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Miracema/TO. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 
38.000,00 (trinta e oito mil reais) em 20 de agosto de 2018. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice 
oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: Glaucyane Pereira Cajueiro, Depositária Judicial. ÔNUS: Eventuais constantes 
na matrícula imobiliária. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 225.616,80 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e 
dezesseis reais e oitenta centavos) em 19 de maio de 2017. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 
2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: a comissão devida será de a) 5% do valor da ansação, a cargo do arrematante, 
importância a ser paga no ato da arrematação; b) de 3 % (três por cento) sobre o valor da avaliação, no caso de adjudicação, a 
ser paga pelo adjudicante; c) de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, no caso de cancelamento do leilão, a ser paga 
pela parte que injustificadamente o motivou; d) de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, no caso de acordo judicial ou 
extrajudicial, pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por ambas as partes. **Se não houver 
expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens 
serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer 
ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações 
Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU 
e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão 
sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de 
arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo 
arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo 
não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de 
leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela 
de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e 
da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega 
do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça 
e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, 
embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a 
verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou 
divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter 
sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), 
bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-
se do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. 
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado 
em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, 
conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista 
e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o 
restante parcelado em até 6 (seis) meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de 
R$ 1.000,00 cada;4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 
5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de 
hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será garantida através de 
caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, 
com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e 
homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo PODER juízo, 
a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores 
da arrematação; 7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de 
qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 
autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será 
imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão 
admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão 
preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.  LEILÃO NA 
MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site 
www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil ubsequente à publicação deste edital, para tanto, os interessados, 
efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a 
quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 
arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam 
desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 
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incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas 
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo 
interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa dias) dias 
nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais 
praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo 
proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final.  INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s) E R ALVES & 
CIA (CNPJ: 00260467/0001-70), na pessoa de seu(s) Representante(s) Legal(is) ELPÍDIO RODRIGUES ALVES E MARIA DAS 
GRAÇAS FORMIGA ALVES; os Terceiros Interessados bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou 
titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 
de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 
que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903, § 2º do Código de Processo Civil/2015).  Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins. Miracema do Tocantins (TO), 23 de agosto de 2021. ANDRÉ 
FERNANDO GIGO LEME NETTOJuiz de Direito. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor Marco Antônio Silva Castro, MM. Juiz de Direito Em auxílio na nos processos de competência de Família, Sucessão, 
Infância e Juventude na Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, cf. Portaria nº 1407, de 08 de junho de 2021, da 
Presidência do e. TJTO,  na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os quanto o presente edital de citação, virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se processaram os autos de Inventário nº 00014084020218272725, 
requerido por  WELLINGTON LOPES XERENTE e outros , sendo o presente para CITAR os Terceiros Interessados não 
representados nos autos supra, para querendo, se manifestarem no prazo de 20 dias, conforme despacho 04.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins-TO, aos 26  de agosto de 2021. Eu,Glaucyane Pereira Cajueiro, 
Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi. 
  
Autos nº   0001399-78.2021.8.27.2725 
Chave: 802949717221 
Requerente: CARMELIA SODRE DOS SANTOS  e outros 
De Cujus: LUIZ NONATO PIRES DOS SANTOS   
  
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor Marco Antônio Silvas Catro  MM. Juiz de Direito da 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 quanto o presente edital de citação, virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se processaram os autos de Inventário acima, sendo o presente para CITAR os 
Terceiros Interessados não representados nos autos supra, para querendo, se manifestarem no prazo de 20 dias, conforme despacho 
evento 04  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins-TO, aos 27 de agosto de 2021. Eu,Glaucyane P. 
Cajueiro, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000552-15.2017.8.27.2726/TO 
AUTOR: XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 
ADVOGADO: CRISTIANO AMARO RODRIGUES (OAB MG084933) 
RÉU: CLEOMAR BUCAR COÊLHO E OUTRO 
ADVOGADO: CÉSAR FLORIANO DE CAMARGO (OAB TO03027B) 
EDITAL Nº 3441075 

COM  PRAZO TRINTA (30) DIAS 
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O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR eventuais terceiros interessados para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sobre a 
servidão de passagem instalada sobre a área conforme decisão proferida no evento 38, acostada nos autos. E para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 25 de agosto de 2021. Eu, Aldaires 
Correia Ribeiro, Servidora de Secretaria TJ/TO 354500 digitei o presente. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
A Juíza de Direito, Aline Marinho Bailão Iglesias, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz saber a 
todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam os 
autos de Usucapião n. 50000232320048272739, proposta por, JOSÉ EDIVAL GOMES ALVES, inscrito no CPF n. 77441834104 
e MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA, inscrita no CPF n. 3233440014, em face de ELTY TETU E SILVA, inscrito no CPF n. 
77441834104, DASILIA RIBEIRO LOPES, EDIVARDE RIBEIRO PEREIRA, LOTAR LEVI SCHEIDT, inscrito no CPF n. 
54690170959, LUZIA RIBEIRO LOPES, inscrito no CPF n. 52789799172, OSVALDO RIBEIRO PEREIRA, inscrito no CPF n. 
96355522115, espolio de JOHN GEORGE DE CARLE GOTTHEINER, representado por FREDERICO DE TOLEDO 
GOTTHEINER e, ficam, neste ato, INTIMADOS  POR EDITAL os HERDEIROS DE RAIMUNDO DA SILVA, inscrito no  CPF n. 
00077313968, dos termos da presente ação e, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, se habilitem nos autos, bem como para 
audiencia de Instrução designada para o dia 19 de outubro de 2021 às 13:30 horas, na Vara Cível desta Comarca de Novo 
Acordo. Tudo conforme despacho lançado no evento 86. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de 
Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e 
publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 19 de agosto de 
2021. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, que o digitei. 
 

PALMAS 
Juizado especial da infância e juventude 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se 
processam os autos de Adoção, autos n°0026211-80.2018.8.27.2729, requerido por WESLEI PIRES LEITE e RIZIA PEREIRA 
DE SOUZA em desfavor de DELUCIA FERREIRA DE SOUSA, cujo feito corre em SEGREDO DE JUSTIÇA, sendo o presente 
para CITAR o(a) requerido(a) DELUCIA FERREIRA DE SOUSA, estando em lugar incerto ou não sabido, para os termos da 
ação supracitada, para, querendo, oferecer resposta ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias, que correrá a partir do decurso do 
prazo de publicação deste edital. E, para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será publicado na 
forma da lei. DADO e PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO Eu, servidor, 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50010774420108272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o executado AUTO POSTO NAVEGANTE COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO 
LTDA – ME, CNPJ/CPF nº 00059466000162, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos 
respectivos embargos. Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50015540420098272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF nº 
02.940.054/0001-62 , INTIMADO para opor no prazo de 30(trinta) dias a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
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Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PEIXE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Doutora Ana Paula Araujo Aires Toribio, Juíza de Direito e Diretora desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora move conta 
o(s) acusado(s), JHONATAN MOTA PIMENTA, brasileiro, solteiro, vendedor, portador do CPF 071.817.581-60, nascido aos 
01/10/1997, filho de Aparecida Mota dos Santos e Nilton Luz Pimenta Pinto, reside e domiciliado na Avenida Amapá, entre ruas 
16 e 17, nº 1376, Gurupi – TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo presente edital fica CITADO por todo conteúdo da 
denuncia, e INTIMADO para apresentar resposta a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do 
CPP, cujo prazo começara a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído, as testemunhas 
meramente abonatórias poderão ser substituídas por declarações escritas, com firma reconhecida, que poderão ser juntadas aos 
autos até a audiência para interrogatório do réu. Para conhecimento nos autos de Ação Penal 0001033-12.2021.8.27.2734 que o 
Ministério Público move conta a sua pessoa e na qual se acha incurso nas sanções do art. 155, § 1º do Código Penal Brasileiro. 
Tudo conforme Despacho do evento 23 dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Peixe, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, aos 26 de fevereiro de 2021. Alan Barbosa Vogado, Chefe de Secretaria, 
digitou o presente. Ana Paula Araujo Aires Toribio, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS 
A Doutora Ana Paula Araujo Aires Toribio, MMª Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de intimação virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais na Ação Penal nº 0001471-43.2018.8.27.2734, que o Ministério Público, como Autor, move 
contra o acusado Valdemi Alves Pereira, Brasileiro, divorciado, motorista, filho de Isabel França Pereira e João Alves Pereira, 
portador do RG nº 8653297 e inscrito no CPF nº 460.202.411-49, Nascido aos 03/07/1970, residente na Rua João Vilela, nº 98, 
CEP nº 68560000, Santana do Araguaia/PA, Bairro Treze Casa, atualmente em local incerto e não sabido, o qual foi denunciado 
como incurso nas sanções da pena do artigo 157, caput do Código Penal Brasileiro, e como estão em local incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica o acusado INTIMADO da sentença condenatória, 
 proferida no  evento 68 dos autos suprarreferidos, conforme parte dispositiva a  seguir transcrito: “Ante o exposto, julgo 
PROCEDENTE a denúncia e CONDENO Valdemi Alves Pereira, Brasileiro, divorciado, motorista, filho de Isabel França Pereira e 
João Alves Pereira, portador do RG nº 8653297 e inscrito no CPF nº 460.202.411-49, Nascido aos 03/07/1970, residente na Rua 
João Vilela, nº 98, CEP nº 68560000, Santana do Araguaia/PA, Bairro: Treze Casa, como incurso nas sanções descritas no art. 
157, caput, do CP. Passo a dosar-lhe a reprimenda, com base no art. 68 do Código Penal, que consagrou o sistema trifásico de 
aplicação da pena. Ao discorrer sobre a culpabilidade, assevera o autor Julio Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, 6 ed., 
São Paulo, Atlas, 2007, p. 460, o seguinte: “Em primeiro lugar, nas circunstâncias judiciais, a lei menciona a culpabilidade do 
agente, tida na reforma penal como o fundamento e a medida da responsabilidade penal, o juízo de reprovação a cargo do juiz, 
que deve atentar para as circunstâncias que envolveram o ilícito. No termo deve-se incluir a aferição da intensidade do dolo ou o 
grau da culpa mencionados expressamente na lei anterior”. A circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59 do 
Código Penal, deve ser aferida levando-se em conta a reprovabilidade social da conduta do agente, não se confundindo essa 
circunstância judicial com a culpabilidade inerente à estrutura analítica do crime quando se é considerada a amplamente adotada 
posição tripartida (tipicidade, ilicitude e culpabilidade). Com relação aos antecedentes, o professor Luiz Flávio Gomes, in Direito 
Penal, Parte Geral, Culpabilidade e Teoria da Pena, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 75, conceitua-os como 
sendo “a vida pregressa do agente, sua vida ‘anteacta’. São bons ou maus”. A conduta social, segundo doutrina de Ricardo 
Augusto Schimitt, op cit p. 67, “Trata-se do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu 
relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho”. A 
conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a 
comunidade, a família e os colegas de trabalho. Tal circunstância judicial não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao 
comportamento da pessoa no mundo exterior que habita. Na análise da circunstância judicial relativa à conduta social, o juízo 
sentenciante deve avaliar o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional. Com relação à personalidade, diz 
Ricardo Augusto Schimitt, op cit p. 68 que: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do 
agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões 
antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.” E acrescenta que: “Trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da 
psicologia, da biologia, do que da ciência do direito, uma vez que se deve mergulhar no interior do agente e buscar se avaliar sua 
maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior”. Por essa razão o e. TJTO vem se posicionando no 
sentido de ser necessária a realização de estudo técnico para aferição da personalidade do agente como circunstância judicial 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5032 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2021 23 

 

 
 

desfavorável: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 50066587420138270000 ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA/TO REFERENTE: 
AÇÃO PENAL Nº 5010230-05.2012.827.2706 – 1ª VARA CRIMINAL T. PENAL: ART. 121, § 2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, 
AMBOS DO CÓDIGO PENAL APELANTE: WANDERSON DE MOURA NEGREIROS DEF. PÚBLICO: RUBISMARK SARAIVA 
MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK EMENTA: 
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 
TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO ACIMA 
DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. 
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A circunstância judicial da conduta social deve ser aferida de 
acordo com o comportamento do réu no meio em que vive, revelando-se por seu relacionamento social, familiar e profissional. 2. 
Inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de 
inocência, ser considerados para fins de exasperação da pena-base, seja a título de maus antecedentes, má conduta social ou 
personalidade. Súmula nº 444 do STJ. Precedente do TJTO. 3. A personalidade do agente é uma circunstância judicial muito 
mais afeta aos ramos da psicologia e da psiquiatria, razão pela qual em não havendo estudo técnico a respeito, ela não pode ser 
deduzida em desfavor ao réu. 4. Apelação conhecida e provida. Pena redimensionada. Os motivos referem-se às razões que 
levaram o agente a praticar a infração penal. O que é avaliado nessa circunstância judicial é a maior ou menor nobreza ou 
repugnância da mola propulsora da prática do ato ilícito. No tocante às circunstâncias do crime, conceituada pelo autor 
Guilherme de Souza Nucci (op. cit.) como sendo “os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora 
envolvendo o delito”, ou no dizer de Ricardo Augusto Schimitt (op cit p. 71), no “modo operandi empregado na prática do delito. 
São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o 
local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros”. Segundo o autor Ricardo 
Schimitt (op cit p. 73), as conseqüências do crime “Revelam-se pelo resultado da própria ação do agente. São os efeitos de sua 
conduta. Devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em 
relação à vítima ou aos seus familiares. Busca-se analisar o alarme social do fato, bom como sua maior ou menor repercussão e 
efeitos”. Para o autor Julio Fabbrini Mirabete, (op. cit. p. 472) as consequências do crime se referem a atitude “após a conduta 
criminosa indicadora de insensibilidade ou indiferença ou arrependimento, ou se relacionar com a gravidade maior ou menor do 
dano causado pelo crime”. Quanto ao comportamento da vítima, refere-se à maneira como a vítima se comportou antes e 
durante a empreitada criminosa, de modo a influenciar ou não de alguma maneira o autor do fato. A) Das circunstâncias judiciais 
(art. 59 do CP). O réu agiu com a culpabilidade normal para esse delito; não há no feito registro de antecedentes do acusado 
(Assim considerada a sentença penal condenatória transitada em julgado, relativa a crime anterior ao fato em julgamento e que 
não constitua reincidência, conforme entendimento dominante do e. STJ); não há informações sobre a personalidade ou a 
conduta social do acusado; nada a acrescentar sobre o motivo que levou o acusado a prática do crime; nada a prover sobre as 
circunstâncias do delito; as consequências do crime foram as previstas no tipo penal; nada a acrescentar sobre o comportamento 
da vítima. A pena do crime de roubo é de reclusão de quatro a dez anos, e multa. Pelas razões acima expostas, fixo a pena-base 
em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. B) Das circunstâncias legais (atenuantes e agravantes). O acusado 
confessou a prática do delito, entretanto, não se mostra possível a redução da pena-base além do mínimo legal, nos termos do 
enunciado n. 231 da súmula do e. STJ, razão pela qual torno a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa. C) Das causas de diminuição e de aumento da pena. Não existem causas de diminuição e de aumento da pena, razão 
pela qual torno a pena do réu definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa., à razão de 1/30 do salário mínimo 
da época dos fatos, considerando a situação econômica do acusado. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de 
liberdade será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, letra “c”, do Código Penal. Ausentes os requisitos legais, na forma do art. 44 
do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade restritiva de direitos. O acusado poderá apelar em liberdade 
em razão da quantidade de pena, da natureza do regime fixado e porque não verifico a presença dos requisitos para a sua 
custódia provisória. Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da reprimenda (Constituição 
Federal, art. 15, inciso III). Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, suspenso o pagamento em face da concessão 
dos benefícios da assistência jurídica gratuita. Após o trânsito em julgado desta sentença: a) extraia-se a guia de execução 
penal; b) comunique-se à Justiça Eleitoral e à Secretaria de Segurança Pública. Interposto recurso, intime-se o recorrente para 
apresentar as suas razões. Apresentadas as razões, intime-se o recorrido para apresentar as contrarrazões no prazo legal. 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”. Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, aos 27 de agosto de 2021. Alan Barbosa Vogado, 
Chefe de Secretaria, digitou o presente. Ana Paula Araujo Aires Toribio, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00130994920208272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): EUDJANE COELHO DE FRANÇA 
A DRA UMBELINA LOPES PEREIRA , MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
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neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal 00142629820198272737,  que a Justiça Pública desta 
Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s) EUDJANE COELHO DE FRANÇA, brasileiro, solteiro, construtor, filho 
de Eustáquio Aires de França e Edna Coelho de França, natural de Porto Nacional/TOque fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 
15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e 
invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar 
testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação Penal nº 00130994920208272737, que a Justiça Pública, 
como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) nas sanções artigo 171 c/c artigo 
29 do Código Penal;. Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor 
Público. E, como não foi(ram) encontrado(s) para ser(em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de 
ser(em) interrogado(s) e se ver(em) processar, promover(em) sua(s) defesa(s) e ser(em) notificado(s) dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 26 de agosto de 2021. Umbelina Lopes Pereira- 
Juiza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00142629820198272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): VITOR AQUINO BORGES 
A Dra Umbelina Lopes Pereira, MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal 00142629820198272737,  que a Justiça Pública desta Comarca, 
como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s)  VITOR AQUINO BORGES brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 02 de 
setembro de 1998, natural de Porto Nacional/ TO, portador do RG n° 1232422 SSP/TO, filho de Vandui Aquino Rodrigues e 
Claudiana Rufino Borges, que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, 
consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos 
e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de 
Ação Penal nº 00142629820198272737, que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) 
denunciado(s) como incurso(s) na sanção no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, Devendo constituir advogado para 
promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi(ram) encontrado(s) para ser(em) 
citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser(em) interrogado(s) e se ver(em) processar, promover(em) 
sua(s) defesa(s) e ser(em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. 
Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, aos 27 de agosto de 2021. UMBELINA LOPES PEREIRA- JUIZA DE DIREITO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00130994920208272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): JOSIVALDO DE JESUS 
A Dra Umbelina Lopes Pereira, MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal 00130994920208272737 que a Justiça Pública desta Comarca, 
como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s)  JOSIVALDO DE JESUS, vulgo “Abadio”, brasileiro, nascido aos 
15/06/1984, filho de Josefa Geraldo da Silva de Jesus e Nivaldo de Jesus, que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 
(quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e 
invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar 
testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação Penal nº 00130994920208272737, que a Justiça Pública, 
como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) na sanção no artigo 171 
c/c artigo 29 do Código Penal e artigo 299 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal;, Devendo constituir 
advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi(ram) encontrado(s) 
para ser(em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser(em) interrogado(s) e se ver(em) processar, 
promover(em) sua(s) defesa(s) e ser(em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, aos 27 de agosto de 2021. UMBELINA LOPES PEREIRA- JUIZA DE DIREITO. 
 
EDITAL CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº 00122637620208272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Ré(u): SOLANGE DA SILVA QUEIROZ 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5032 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2021 25 

 

 
 

A Dra Umbelina Lopes Pereira, MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, Estado 
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Penal 00122637620208272737 que a Justiça Pública desta Comarca, 
como autora, move contra o(a)(s) acusado(a)(s SOLANGE DA SILVA QUEIROZ, alcunha “cigana, “Jaqueline”, brasileira, 
união estável, desempregada, natural de Wanderlândia, que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as 
razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos 
termos da denúncia extraída dos autos de Ação Penal nº 00122637620208272737, que a Justiça Pública, como autora, move 
contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) na sanção no artigo 155, § 4º, inciso IV, na 
forma do art. 71, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal;. Devendo 
constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi (ram) 
encontrado(s) para ser(em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser(em) interrogado(s) e se ver(em) 
processar, promover(em) sua(s) defesa(s) e ser(em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 27 de agosto de 2021. UMBELINA LOPES PEREIRA- JUIZA DE 
DIREITO. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de GLEIBE MAGALHAES CHAVES, CNPJ/CPF nº 
92434096115, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0004735-59.2018.8.27.2737 - Chave: 577538453718, 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$ 33,38 (trinta e três reais e trinta e oito centavos), para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de SILVANI PEREIRA BATISTA, CNPJ/CPF nº 
00446205192, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008852-93.2018.8.27.2737 - Chave: 818578380018, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.273,04 (um mil duzentos e setenta e três reais e quatro 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de JOSE LASARO CURCINO MACEDODE 
OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 05838687118, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0008741-12.2018.8.27.2737 - Chave: 289995004618, 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$ 214,57 (duzentos e quatorze reais e 
cinquenta e sete centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, 
III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto 
Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de BRUNNA RAPOSO TEIXEIRA, CNPJ/CPF nº 
02070555135, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0004254-96.2018.8.27.2737 - Chave: 828587494218, 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$ 368,66 (trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e 
seis centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
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6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de GILVAN LEANDRO NEPONUCENO, CNPJ/CPF 
nº 02637580100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0010151-08.2018.8.27.2737 - Chave: 715169878518, 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$ 449,68 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta 
e oito centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de JB COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 
PARA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF nº 04097443000101, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da Ação de Execução Fiscal nº 5002346-89.2013.8.27.2737 - Chave: 898789497713, que lhe 
move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº (C-2019/2012 Nº CDA), cujos valores 
somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.182,08 (três mil, cento e oitenta e dois reais e oito 
centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80).  Porto Nacional-TO, 27 de Agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ALVENITA DOURADO DA ROCHA, CNPJ/CPF nº 
31498353134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 5003306-79.2012.8.27.2737 - Chave: 116994025312, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº (7873 Nº 
CDA), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 277,65 (duzentos e setenta e sete 
reais e sessenta e cinco centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pela Fazenda Exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Porto Nacional-TO, 27 de Agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de FRANCISCO EMERSON MELO DE MACEDO, 
CNPJ/CPF nº 84799935100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
Ação de Execução Fiscal nº 0005387-42.2019.8.27.2737 - Chave: 679407248519, 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$ 4.237,96 (quatro mil duzentos e trinta e sete 
reais e noventa e seis centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o 
art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto 
Nacional-TO. 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 
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00007273120218272738,  em desfavor de TALISSON VITOR OLIVEIRA ALVES, conhecido como “VITINHO”, brasileiro, 
solteiro, ocupação não informada, nascido aos 01/01/2002, filho de Telma Oliveira Cortes, inscrito no CPF sob nº 714.028.421-
04, atualmente em endereço (local) incerto e não sabido, com incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código 
Penal, com incidência da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), fica CITADO pelo presente, para apresentar DEFESA 
ESCRITA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, 
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, 
CPP, sob pena de revelia e para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do 
Fórum local de costume. Taguatinga – TO. Taguatinga/TO, aos 24 de agosto de 2021. Eu. Edimar Cardoso Torres, Escrivã 
Judicial/Técnico Judiciário – Mat. 140666, digitei subscrevi e conferi. VANDRÉ MARQUES E SILVA - Juiz de Direito da Vara 
Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 
00007074020218272738,  em desfavor de EDNAEL SENA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 17/03/1993 
em Irecê-BA, filho de Zilma de Jesus Sena, CPF nº 858.828.405- 70, residente e domiciliado na Rua Manoel G Guedes, s/nº, Vila 
Santa Maria, na cidade de Taguatinga-TO, atualmente em endereço (local) incerto e não sabido, com incurso nas penas do 
artigo 155, caput, do Código Penal todos do Código Penal, fica CITADO pelo presente, para apresentar DEFESA ESCRITA, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena 
de revelia e para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de 
costume. Taguatinga/TO, aos 24 de agosto de 2021. Eu. Edimar Cardoso Torres, Escrivã Judicial/Técnico Judiciário – Mat. 
140666, digitei subscrevi e conferi. VANDRÉ MARQUES E SILVA - Juiz de Direito da Vara Criminal. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, 
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de intimação 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL autuada sob o nº 0000803-22.2016.8.27.2741, proposta pelo BANCO BRADESCO 
S/A, em face de C A MACEDO ME e CARLOS AUGUSTO MACEDO, sendo o presente, para INTIMAR as partes requeridas: C 
A MACEDO ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o  nº 22.369.200/0001-12, e CARLOS AUGUSTO 
MACEDO, pessoa física, CPF nº 364.531.451-20, com endereço em local incerto e não sabido, para responder ao recurso de 
apelação evento 81. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias 
do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Pedrina Moura de Alencar Àzara, Técnica Judiciária, que digitei e 
subscrevi. 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 454, de 27 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, considerando o contido no processo nº 20.0.000028142-6, 
resolve  revogar, a partir de 1º de setembro de 2021, o Decreto Judiciário nº 588 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 18 de dezembro 
de 2020, o qual manteve a cessão do servidor Antônio Araújo Costa Filho, Auxiliar Judiciário, para o Poder Legislativo do Estado 
do Tocantins no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 2059, de 27 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  
RESOLVE: 
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Art. 1º Prorrogar, até 30/09/2021, os efeitos da Portaria nº 1673/2021, de 08 de julho de 2021, que constituiu Grupo de 
Trabalho, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com finalidade de levantar as atribuições, processo de trabalho 
e impacto da função do distribuidor e apresentar proposição a Presidência, em decorrência da modificação legislativa proposta 
no Projeto de Lei que altera o art. 80 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 1992/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 19 de agosto de 2021. 
Institui e designa membros para compor Grupo de Trabalho com a finalidade de 
atualização do Manual de Procedimentos Penais (Provimento n. 14/2018/CGJUS/TO) 
de acordo com a versão atual do BNMP 2.0, bem como para elaboração de ato conjunto 
a fim de regulamentar o uso do BNMP 2.0 no âmbito do Tribunal de Justiça do 
Tocantins, como ferramenta única e obrigatória à emissão de mandados, nos termos da 
Resolução CNJ nº 251/2018 e do Provimento nº 11/2019/CGJUS. 

  
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 251 de 04/09/2018, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Monitoramento de 
Prisões – BNMP 2.0, para o registro de mandados de prisão e de outros documentos, nos termos do art. 289-A do CPP, 
acrescentado pela Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011; 
CONSIDERANDO que o BNMP 2.0 já se encontra instituído no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo 
Provimento nº 11/2019/CGJUS, restando apenas a efetividade no controle e cobrança na alimentação do alusivo sistema; 
CONSIDERANDO a desativação do Sistema de Presos Provisórios da CGJUS, com a consequente obrigatoriedade imediata de 
alimentação do Sistema BNMP 2.0, para fins de atendimento da Resolução CNJ nº 66/2009, e tal como estabelece a Resolução 
CNJ nº 251/2018 e o Provimento nº 11/2019/CGJUS; 
CONSIDERANDO a necessidade de instituição de um Grupo de Trabalho para atualização do Manual de Procedimentos 
Penais de acordo com a versão atual do BNMP 2.0 (Provimento n. 14/2018/CGJUS/TO), bem como para elaboração de ato 
conjunto a fim de regulamentar o uso do BNMP 2.0 no âmbito do Tribunal de Justiça do Tocantins, como ferramenta única e 
obrigatória à emissão de mandados, nos termos da Resolução CNJ nº 251/2018 e do Provimento nº 11/2019/CGJUS; 
CONSIDERANDO as providências adotadas no SEI nº 21.0.000019690-5. 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de atualização do Manual de Procedimentos Penais (Provimento n. 
14/2018/CGJUS/TO) de acordo com a versão atual do BNMP 2.0, bem como para elaboração de ato conjunto a fim de 
regulamentar o uso do BNMP 2.0 no âmbito do Tribunal de Justiça do Tocantins, como ferramenta única e obrigatória à emissão 
de mandados, nos termos da Resolução CNJ nº 251/2018 e do Provimento nº 11/2019/CGJUS. 
Art. 2º Ficam designados para compor o Grupo de Trabalho os seguintes membros: 
I – Roniclay Alves de Morais, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça - Coordenador do Grupo; 
II – Jeane Silva Justino Filho, Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça; 
III  - Jordan Jardim, Juiz de Direito Coordenador do GMF; 
IV –  Poliano Coelho Mendes, matrícula nº 353115, servidor da Presidência/GMF; 
V – Claudia Rodrigues Chaves, matrícula nº 41374, servidora da Presidência/GMF; 
VI – Karen Cristina de Melo e Barros, matrícula nº 353094, Assessora Jurídica da Corregedoria-Geral da Justiça. 
Parágrafo único. A Comissão fica autorizada a convocar servidores da Corregedoria para prestar auxílio nos trabalhos, caso 
necessário. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000020600-5 

INTERESSADO Serviço de Almoxarifado 

ASSUNTO Aquisição de Material de Consumo 
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Decisão Nº 3505 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Tratam os autos de Projeto Básico 218 (evento 3868409), elaborado pela Divisão de Almoxarifado do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, visando a aquisição de arquivo morto e caixa em poliondas para suprir a demanda do Poder Judiciário no 
exercício de 2021, em todas as unidades, com o objetivo de melhor organizar e planejar a guarnição arquivos, com fulcro no 
artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3878904), e as informações prestadas 
pela CCOMPRAS (evento 3876221), atestando a possibilidade da contratação direta, bem como a existência de reserva 
orçamentária suficiente (evento 3878247), no exercício das atribuições, conferidas pelo artigo 1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 
99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013, DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de 
acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, para a contratação da empresa PRAPEL COMERCIO DE PAPEL 
EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº. 10.460.274/0001-17 e situada na Quadra 1106 Sul, Av Lo 27, Lote 18, em Palmas - TO, pelo 
montante de R$ 16.590,00 (dezesseis mil quinhentos e noventa reais), visando a aquisição de arquivo morto e caixa em 
poliondas para suprir a demanda do Poder Judiciário no exercício de 2021, em todas as unidades, com o objetivo de melhor 
organizar e planejar a guarnição arquivos, conforme Mapa de Preços, acostada ao evento 3876214. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o contrato, nos termos do artigo 62 § 4º da Lei de 
Licitações. 
3. CCOMPRAS para o envio da nota de empenho à empresa contratada. 
Concomitante, à DIADM/DMAT/SADIST e para ciência e acompanhamento. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

Portarias 
Portaria Nº 2013/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 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 216/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000004418-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Tocantins Comércio de Materiais Hospitalares - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de 
aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula nº 352793, como gestor do contrato nº 216/2021, e o servidor 
Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como substituto, o para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2015/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 165/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 216/2021, constante do 
Processo Administrativo 21.0.000004418-8, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Tocantins Comércio de Materiais 
Hospitalares - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para 
atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DINFRA / DIVENG Edward Afonso Kneipp 352793 

DINFRA / SMP Mário Sérgio Loureiro Soares 352204 
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DIADM / DPATR Moredson Mendenha de Abreu Almas  352416 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2048/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 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 193/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000006403-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Claro S.A, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação continuada de Serviços 
de Telefonia Móvel Pessoal Corporativo (SMPC), nas modalidades local e longa distância nacional e internacional, e Internet 
móvel, com fornecimento de aparelhos celulares, tablets e modens, todos em comodato, para suprir às necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, matrícula nº 240759, como gestor do contrato nº 193/2021 e 
a servidora, Josilene Carvalho de Oliveira, matrícula nº 159635, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução, tornando sem efeito a Portaria nº 1859/2021, de 29 de julho de 2021. 
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 2040/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 25 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  21.0.000007581-4; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021 - TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores Luciano dos Santos Ramiro, matrícula: 352178, Wagner William Voltolini, matrícula: 292635 e 
Luzândio Brito dos Santos, matrícula: 185439; 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 Nº 2006/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 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 213/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000016203-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Tocantins Comércio de Materiais Hospitalares - EIRELI, que tem por objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de fornecimento, retirada, instalação e manutenção de vidros do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como gestor do contrato nº 213/2021 e, Aline 
Aragao Ishizawa, matrícula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, conhecerem 
as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000016942-8 

INTERESSADO DIADM 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 59 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuida-se de procedimento licitatório cujo objeto é a aquisição gênero alimentício (açúcar cristal), com a finalidade de atender  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, 
o Decreto 8.538/2015, o Decreto 10.024/2019, a Lei 10.520/2002,  a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 
e a Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se 
a manifestação da ASJUADMDG (evento 3877569), OPINO no sentido de que Vossa Excelência HOMOLOGUE o Pregão 
Eletrônico 62/2021 à empresa LAZZACLEAN SERVICOS DE PORTARIAS LTDA, CPNJ 35.840.944/0001-51, quanto aos itens 1 
e 2, no valor de R$ 95.250,00 (noventa e cinco mil duzentos e cinquenta reais), consoante Resultado por fornecedor, Termo de 
adjudicação e Ata da Sessão (eventos 3875633, 3875639 e 3875635). 
Em caso de acolhimento da sugestão proposta, manifesto-me pelo envio do feito sucessivamente à: 
1. DIGER para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e 
2. DCC para as medidas referentes à formalização do instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
4. SPADG para a publicação do termo de homologação. 
Concomitante, à SADIST/DIADM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000020351-0 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE03021 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Sofia Orberg Temer. 
CPF: 068.844.129-76                          
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutora para ministrar o Módulo VIII – Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas (IRDR) e Incidente de Assunção de Competência (IAC) – nos Tribunais, do curso "Precedentes Judiciais: Teoria e 
Prática", para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Tocantins, que será realizado na modalidade EAD, no dia 30 de 
setembro de 2021, com carga horário de 5 horas/aula. 
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 25 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000020112-7 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE03048 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
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CONTRATADO: Marcelo Ornellas Marchiori. 
CPF: 722.246.221-04                          
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutor para ministrar o Módulo III – Gerenciamento de Precedentes: Jurisdição 
e Gestão, do curso Precedentes Judiciais: Teoria e Prática, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, no 
dia 13 de setembro de 2021, na modalidade EAD. 
VALOR TOTAL: R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 25 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000017798-6 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE03020 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Clairton Thomazi 
CPF: 024.031.249-07                          
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutor para ministrar o curso Acessibilidade no SEI, para magistrados e 
servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na modalidade Ead, no dia 1º de setembro de 2021. 
VALOR TOTAL: R$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 25 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000020477-0 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE03053 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Intelligent Business Consulting Ltda 
CNPJ: 05.814.289/0001-04                 
OBJETO: Empenho destinado à realização do Módulo IV - Acessibilidade no Eproc, do curso Acessibilidades e Inclusão no 
Judiciário Tocantinense, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, que ocorrerá no dia 15 de setembro de 
2021, com 3 (três) horas/aula, na modalidade Ead. 
VALOR TOTAL: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 26 de agosto de 2021. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021-SRP 
COM COTA RESERVADA  A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP NO ITEM 01 

COM AMPLA CONCORRÊNCIA NO ITEM 02 
Processo nº 21.0.000018526-1- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 069/2021 - SRP 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Bens Permanentes (Televisores em LED 55"). 
Disponibilidade do Edital: Dia 30 de agosto de 2021. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 15 de setembro de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
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Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 27 de agosto de 2021. 

Gabriele Batista Crispim 
Pregoeira 

  
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125/2017 
PROCESSO 17.0.000013292-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Synelba Rodrigues Brito 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
 Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 125/2017, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Synelba Rodrigues Brito, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 
3876348, quanto à mudança da cidade que compõem o Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis para 
prestação de serviços na especialidade de serviço social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Dianópolis; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Rio da Conceição. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 125/2017, aos Autos 
Administrativos 17.0.000013292-6, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000027497-9 
CONTRATO Nº. 151/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Construtora São Miguel Ltda - ME 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 8.1, da Cláusula Oitava do Contrato nº 151/2020, firmado com a 
Construtora São Miguel Ltda - ME, conforme Informação nº 27803/2021- DIVPODG, evento 3865145, o qual passará a vigorar 
com a seguinte redação: 
CLÁUSULA OITAVA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
8.1. As despesas com a execução do objeto do referido Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo 
consignada: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 39/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2021 
PROCESSO 21.0.000020119-4 
CONTRATO Nº 218/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Qualitek Tecnologia - Ltda 
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OBJETO: renovação e a aquisição de licença de solução corporativa de antivírus Kaspersky Endpoint Security – Versão 
Business Select, incluindo atualizações e suporte técnico, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 321.600,00 (trezentos e vinte e um mil e seiscentos reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo da solução 
adquirida. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 21.0.000020352-9 
CONTRATO Nº 219/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Paula Pessoa Pereira 
OBJETO: Contratação de instrutora para realização do curso Precedentes Judiciais: Teoria e Prática, para servidores e 
magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD. 
VALOR: O valor do presente Instrumento fica ajustado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000005150-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 38/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Comercial Machado - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de lixeiras para coleta seletiva para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000005150-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 38/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Movimente Brasil - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de contêiner de plástico de 500 litros para coleta seletiva para atender 
as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000005150-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 38/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Fortclean Comércio de Equipamentos - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de lixeiras para coleta seletiva para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
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VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000005150-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 38/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Distribuidora W F - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de lixeiras para coleta seletiva para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 367/2021  
PROCESSO 21.0.000020916-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Bruna Neves Lima Limeiro 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 366/2021  
PROCESSO 21.0.000020933-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Flaviana Gonçalves Soares 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Xambioá e Cidade de Xambioá. 
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: 26 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 365/2021  
PROCESSO 21.0.000021035-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Carolina Peixoto do Nascimento 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
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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: 26 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 370/2021  
PROCESSO 21.0.000021056-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Camila Rocha de Oliveira Martins 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Palmeirópolis e Cidade de Palmeirópolis. 
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: 26 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 196/2021 
PROCESSO 21.0.000014564-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Dinalice Souza Xerente 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoa física, para prestação de serviços como intérprete 
especializada, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins na etnia Akwê-Xerente. 
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: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 298/2020 
PROCESSO 20.0.000024190-4 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Rosana Benício Silva 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Rosana Benício Silva da prestação de 
serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca Palmas e cidade de Palmas, com fulcro na alínea c, da 
Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 298/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 26 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 349/2021  
PROCESSO 21.0.000020560-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Vanessa Géssica de Oliveira Souza 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Rio da Conceição. 
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. 
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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: 24 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
PROCESSO 16.0.000008675-8 
CONTRATO Nº 185/2016 
DISTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DISTRATADO: Francisco Martins da Nóbrega 
OBJETO: Fica rescindido de pleno direito, por acordo entre as Partes, o Contrato nº 185/2016, com efeitos a partir de 31 de 
Agosto de 2021, conforme Anuência do Locador Ofício nº 5348/2021, evento 3838029, com fulcro no subitem 13.2.4 da Cláusula 
Décima Terceira do Instrumento contratual, e no artigo 79, inciso II, da Lei nº. 8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 347/2021  
PROCESSO 21.0.000020733-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Brenda Rodrigues da Silva Lima 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade de Miracema do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 369/2021  
PROCESSO 21.0.000021068-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Beatriz Martins Leal Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 368/2021  
PROCESSO 21.0.000020920-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Benedito José da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miranorte e Cidade de Miranorte. 
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. 
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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: 27 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 348/2021  
PROCESSO 21.0.000020564-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Thiago Alves Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade de Miracema do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 371/2021  
PROCESSO 21.0.000021089-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Francisco de Assis Santana de Oliveira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 189/2018 
PROCESSO 18.0.000018818-9 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Faelma Figueiras Falcão Oliveira 
OBJETO: Fica Descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social Faelma Figueiras Falcão Oliveira da 
prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e 
cidade de Paraíso do Tocantins, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 189/2018. 
DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1130/2021, de 27 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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; 
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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 CAMILA DE AGUIAR UCHOA, matrícula nº 352041, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 25/08 a 23/09/2021, a partir de 25/08/2021 até 23/09/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 544/2021, de 27 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor WANDER FERREIRA MARINHO, matrícula nº 165643, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE NOVO ACORDO - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 26/07/2021 a 27/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96645; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352701 FERNANDA GLORIA AMARAL CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 04/08/2021 à 27/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 545/2021, de 27 de agosto de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor WANDER FERREIRA MARINHO, matrícula nº 165643, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE NOVO ACORDO - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 28/08/2021 a 12/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96646; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352701 FERNANDA GLORIA AMARAL CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 28/08/2021 à 12/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
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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) 
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2ª CÂMARA CRIMINAL 
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